
ماهنامه خبری جهاد دانشگاهی 
ســال هفدهــم

بهمن ماه 1395.شمـــاره 160

   اولین خانواده جدید باکتریایی کشور رونمایی شد
   موفقیت جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی

 در جشنواره بین المللی خوارزمی
   افتتاح سامانه تشخیص سرقت علمی »همتاجو«

 

تولید داروی گیاهی 
کنترل آلزایمر 
به همت محققان 
جهاددانشگاهی



فرازی از وصیت نامه 
دانشجوی شهید علي جهان بین

... امروز الگوي  ما واليت  فقیه  است . 
همیشه  در خط  اسالم  باشید و همه  

امورتان  را با واليت  فقیه  محك  بزنید. 
هیچگاه  از امام  جلو نیفتید و سعي  كنید 
بدانگونه  زندگي  كنید كه  همیشه  امام  

را درك  كنید و از خودسازي  فراموش  
نكنید، چرا كه  وظیفه  شما سازندگي  
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... و این گفتمان پیشرفت علمی هم باید ادامه پیدا کند، 
یعنی این را نباید بگذارید متوّقف بشود. شماها همه تان 
-همه ی دوستان-دانشگاهی هستید، اّوالً من توصیه ام 
این است که دوستان مسئول، با دانشگاه رابطه شان را 
قطع نکنند؛ یعنی رفت و آمد با دانشگاه داشته باشند؛ 
هرجا هستید، هرجور، با هر مجموعه ی دانشگاهی  که 
روبه رو میشوید، روی مسئله ی گفتمان تولید علم و 
پیشرفت علمی و همین جنبش نرم افزاری و 
شتاب رشد، تکیه کنید؛ جوری بشود 
که هر استادی، هر دانشجویی، هر 
پژوهشگری احساس بکند که 
این وظیفه ی او است که این 
کار را بایستی انجام بدهد. 
این هم یک نکته در مورد 
این قضّیه.
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مراسم رونمایی و افتتاح خط تولید داروی گیاهی »ملیتروپیک« که 
توسط محققان پژوهشکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی تولید شده 
است، نهم بهمن ماه با حضور وزیر بهداشت، رییس جهاددانشگاهی و 

جمعی از پژوهشگران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، داروی گیاهی »ملیتروپیک« برای 
کنترل آلزایمر و کاهش عالیم تحریک پذیری با حضور دکتر حسن قاضی زاده 
هاشمی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، دکتر سید حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشــگاهی و دکتر رسول دیناروند رییس ســازمان غذا و دارو در 

پژوهشکده گیاهان دارویی این نهاد معرفی و رونمایی شد.

  وزیر بهداشت پیشنهاد داد: 
تاســیس دانشــکده طب ســنتی توسط 

جهاددانشگاهی

وزیر بهداشت در مراسم رونمایی از داروی آلزایمر در جمع محققان و مسووالن 
جهاددانشــگاهی گفت: این نهاد با ظرفیت و توانمندی کــه دارد می تواند با 
تأسیس دانشکده در شهرهای مختلف به توسعه طب سنتی و داروهای گیاهی 

کمک شایانی کند.
دکتر حسن قاضی زاده هاشمی با ابراز خرســندی از پیشرفت های حاصله در 
حوزه طب ســنتی و گیاهان دارویی، با بیان اینکه جهاددانشگاهی در بخش 
فناوری اقدامات خوبی انجام داده اســت، اظهار کرد: با توجه به ازدیاد شعب 
جهاددانشگاهی در سطح کشور امیدوارم هرچه سریع تر دانشکده طب سنتی 

راه اندازی شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی افزود: باید با اتخاذ روش های علمی به 

تولید گیاهان دارویی پرداخت تا جلوی سودجویی برخی از افراد گرفته شود.
وی با تاکید بر اینکه این اقدام فرصت خوبی برای اشــتغال و ثروت آفرینی در 
کشور اســت، در خصوص ایجاد بازار برای این محصوالت گفت: وظیفه وزارت 
بهداشت حمایت است و از طرفی حتی سازمان غذا و دارو که مجوز تولید دارو 

را برعهده دارد، توان ایجاد بازار را ندارد.
عضو هیأت امنای جهاددانشگاهی تصریح کرد: در صورت افزایش سطح کیفی 

و اثربخشی داروها نه تنها بازار داخل، بلکه بازار بین المللی نیز مهیا می شود.
وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشــکی همچنین در حاشیه این مراسم در 
گفتگو درباره توانمندی جهاددانشــگاهی در حوزه ناباروری اظهار نظر کرد و 
گفت: به نظر من جهاددانشگاهی برای موضوع مهم ناباروری به ویژه در جهت 
توجه به سیاست های جمعیتی مدنظر مقام معظم رهبری بیشتر از این می تواند 

مؤثر باشد.
وزیر بهداشــت، درمان و آموزش پزشــکی افزود: البته تاکنــون نیز اقدامات 

داروی گیاهی آلزایمر رونمایی شد

گــــزارش

به همت محققان جهاددانشگاهی؛
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ارزشمندی انجام شده اســت؛ اما توانمندی های جهاد بیشتر از این 
است که امیدواریم فرصت های بیشتری را بویژه در استان های محروم 

در این زمینه فراهم کرد.
وی با بیان اینکه این نوع خدمات تقریبا کمیاب هستند، گفت: وظیفه 
ما این است که در جهت تامین عدالت در دسترسی به خدمات سالمت، 
شاهد تاسیس و ارایه خدمات از مراکز ناباروری و استفاده از پتانسیل 

جهاد در این زمینه باشیم.

رییس جهاددانشگاهی:
حمایت وزارت بهداشت ازتوسعه خط تولید 

داروی گیاهی آلزایمر ضروری است

رییس جهاددانشگاهی نیز در سخنانی ضمن بیان اینکه داروی گیاهی 
»ملیتروپیک« حاصل 15 سال تحقیقات پژوهشگران است، بر لزوم 
حمایت وزارت بهداشت برای راه اندازی خط تولید توسعه یافته جهت 

انبوه سازی تولید داروی گیاهی تاکید کرد.
دکتر حمیدرضا طیبی اظهار کرد: داروی گیاهی میلتروپیک )درمان 
آلزایمر و کاهش عالئم تحریک پذیری( تمام مراحل تست های بالینی 

مختلف را طی کرده است.
رییس جهاددانشــگاهی افزود: با توجه به ســوابق خوب در داخل، 

خوش بین هستیم که این دارو در بازار با استقبال مواجه شود.
وی به مطالبات جهاددانشگاهی اشــاره کرد و با بیان اینکه خود دارو 
باید ایجاد بازار کند، گفت: امــا برای تولید انبوه نیــاز به خط تولید 
توسعه یافته داریم که در این راستا وزارت بهداشت از طریق بانک ها و 
منابع بانکی می تواند کمک کند که تامین نیاز داخلی و بین المللی با 

سهولت انجام شود.
دکتر طیبــی اظهار کرد: این دارو بر اســاس اســتانداردهای وزارت 

بهداشت تولید شده است.
وی در ادامه با اشــاره به برنامه های جهاددانشــگاهی برای توســعه 
واحدهای جهاد در سراسر کشور، اظهار کرد: در تمام استان های کشور 
توان تولید گیاه دارویی را داریم، اما باید طبقه بندی کنیم و سپس بر 

مساله تکثیر علمی متمرکز شویم، زیرا این موضوع نیاز به هزینه، زمان 
و نیروی انسانی دارد.

رییس جهاددانشگاهی ضمن تأکید بر آمادگی این نهاد برای کمک به 
وزارت بهداشت در اجرای طرح کالن سالمت، افزود: در برنامه ششم 
توسعه جهاددانشگاهی، شش استان برای بومی سازی، اصالح نژادی، 

تکثیر علمی و سپس تولید مدنظر قرار گرفتند.
وی درخصوص تاســیس دانشکده طب ســنتی جهاددانشگاهی نیز 
گفت: با توجه به توانمندی های جهاد در حوزه پزشــکی و علوم پایه، 
وزیر بهداشت پیشنهاد تاســیس این دانشکده را ارایه داد که ما نیز از 

این پیشنهاد استقبال می کنیم.

آمادگی جهاددانشگاهی برای پذیرش 
مسوولیت ملی در حوزه فناوری های پزشکی/

حمایت از موضع دولت در رفع تحریم ها 

رییس جهاددانشــگاهی همچنین با اشــاره به ظرفیت گسترده 
آموزش در کشــور و ضرورت دوره هایی درخصــوص همکاری و 
همیاری مردم در زمان ُرخ دادن حوادثی همچون زلزله تاکید کرد: 
برای پذیرش مســؤولیت ملی در حوزه فناوری های پزشکی اعالم 

آمادگی می کنیم.
دکتر طیبی در بخش دیگری از سخنان خود ضمن گرامیداشت یاد و 
خاطره شهدای آتش نشان با اشاره به اینکه با توجه به ظرفیت گسترده 
آموزش در کشور باید دوره هایی درخصوص همکاری و همیاری مردم 
در زمان ُرخ دادن حوادثی همچون زلزله در نظر گرفته شــود، تاکید 
کرد: برای پذیرش مسوولیت ملی در حوزه فناوری های پزشکی اعالم 

آمادگی می کنیم.
وی با بیان اینکه در بسیاری از کشــورهایی که برنامه ریزی توسعه را 
انجام می دهند، نهادهای غیردولتی طراحی می شود تا فارغ از قوانین 
دست و پاگیر دولتی مسیرهای توسعه را به صورت میانبر طی کنند، 
اظهار کرد: هدف از این کار ایجاد خودباوری و تامین نیازهای ملی از 

علم و فناوری است.
رییس جهاددانشگاهی افزود: در سال 1359 جهاددانشگاهی با چنین 
ایده ای توسط اساتید جوان انقالبی تاسیس شــد تا در حوزه توسعه 

فرهنگی، علم و فناوری به عنوان زیرساخت فعالیت کند.
وی با بیان اینکه تا به امروز اقدامات ارزنده ای انجام شده و در جهاد دو 
مدل را در دستور کار قرار دادیم، ادامه داد: شناسایی نیازهای کشور 
به صورت ارز محور مدل اول اســت؛ در واقع برنامه ریزی کرده ایم که 
براساس نیازهای ملی و مزیت های اســتانی همه واحدهای جهاد را 

دارای فعالیت های شاخص کنیم.
   5
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دکتر طیبــی با اشــاره به بازدیــد مقام معظــم رهبــری از مراکز 
جهاددانشــگاهی، گفت: توقع رهبر معظم انقالب از جهاددانشگاهی 
انجام کار گزین و برتر اســت که ما برای تحقق این موضوع اقدامات 

زیادی را انجام خواهیم داد.
رییس جهاددانشگاهی به مدل دوم اشــاره کرد و افزود: مدل دومی 
که در دستور کار جهاد قرار دارد، حرکت تقاضا محور است. در زمان 
تصویب نقشه جامع علمی کشور مقام معظم رهبری اعالم کردند که 
جهاددانشــگاهی نیز نگاه خود را در این نقشه مشــخص کند ، ما در 
شورای راهبری نقشه جامع علمی کشور روی این موضوع کار کردیم و 

در این راستا هفت ماموریت برای جهاد تعیین شد.
وی ادامه داد: یکی از ایــن ماموریت ها در بخش انتقــال فناوری در 
حوزه های تکرارپذیر است؛ زیرا نباید بازار را بدون انتقال تکنولوژی در 
اختیار خارجی ها قرار دهیم. کشورهای در حال توسعه بخشی از بازار 
خود را به بهترین شرکت خارجی می دهند و از آن طرف اقدام به انتقال 

تکنولوژی می کنند.
دکتر طیبی با تاکید بر اینکه پژوهش در کشــور باید ماموریت محور 
شــود، گفت: چندین ماموریت خاص به جهاد ارایه شده و جهاد باید 

بتواند با استفاده از امکانات کشور پاسخگوی این ماموریت ها باشد.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه تالش کردیم با هماهنگی مجلس 
و ســازمان برنامه و بودجه در الیحه برنامه ششم توسعه موارد مهمی 
را جای دهیــم، گفت: به عنــوان مثال در حــوزه حمل ونقل ریلی و 

آب شیرین کن ها باید 85 درصد انتقال تکنولوژی صورت گیرد.
وی با بیان اینکه اگر خواستار دستیابی به برنامه ریزی عملی و جامع 
هستیم، باید وفاق ملی بین نخبگان سیاسی، علمی، اجتماعی و غیره 
شــکل گیرد، افزود: باید در تعیین مصالح ملــی، تعیین اولویت های 
کشور، تعیین روش درست تولید ثروت و وفاق ملی شکل گیرد تا دیگر 
شاهد بیکاری، فساد، مهاجرت نخبگان و حوادث مترتب دیگر نباشیم.
رییس جهاددانشگاهی به رفع تحریم ها در حوزه فناوری اشاره کرد و گفت: 
تحریم ها در حوزه فناوری به هیچ وجه خوب نیست؛ زیرا در این حوزه نیاز 
به پیشــرفته ترین تجهیزات و قطعات داریم. از این رو به شدت از موضع 
دولت در رفع تحریم ها حمایت می کنیم. منتهی توقع داریم لغو تحریم ها 

به منزله گشودن بی رویه درهای کشور به روی اجناس خارجی نباشد.

قائم مقام معاونت فناوری وزارت بهداشت مطرح کرد:
پیوند دانشگاه با صنعت؛ الزمه ورود به عرصه 

تولید

در ادامه دکتر شــاهین آخوندزاده قائم مقــام معاونت فناوری وزارت 
بهداشــت و مجری اصلی طرح داروی ملیتروپیــک در خصوص این 
داروی گیاهی گفت: 3/5 درصد افراد باالی 65 سال، مبتال به بیماری 
آلزایمر می شــوند. این داروی گیاهی اولین داروی گیاهی در درمان 
آلزایمر نیست، اما اولین دارویی اســت که مطالعات آن با استفاده از 
دانش بومی در ایران انجام شده اســت. در این مطالعه که بر روی 42 
بیمار مبتال به آلزایمر خفیف تا متوســط در سنین بین 80-65 سال 
انجام شــد، به این افراد عصاره گیاه بادرنجبویه تجویز و به دسته ای 

دیگر دارونما داده شد.
وی افزود: پس از پایان مطالعه شاخص های فراموشی، فعالیت های 
شــناختی و عوارض جانبی مورد پایش قرار گرفتند و پس از 4 ماه 
انجام مطالعه نتیجه به شکل قابل توجه و معناداری بیان می کرد در 
افرادی که از عصاره بادرنجبویه استفاده کرده اند، نسبت به افرادی 
که دارونما مصرف کرده اند میزان آلزایمر خفیف تا متوسط به خوبی 
کنترل شده اســت و همچنین عارضه اضطراب و تحریک پذیری به 
شکل محسوسی نسبت به دســته دوم که دارونما مصرف کرده اند، 
کاهش داشته اســت. این محصول دارای قابلیت معرفی در سطوح 
بین المللی و فروش و عرضــه به بازارهای جهانی اســت که پس از 
رونمایی و معرفی، تمهیداتی برای معرفی این محصول در ســطح 

بین الملل اندیشیده شده است.
وی افزود: اگر به دنبال این هستیم که دانشگاه ها و مراکز پژوهشی صرفا 
به دنبال مقاله دادن نباشند، بایستی صنعت به دانشگاه وصل باشد تا 
مطالعات و پژوهش هایی که در حوزه های مختلف از جمله پزشکی انجام 

می شود، بتواند به عرصه تولید برسد و وارد بازار شود.

رییس سازمان غذا و دارو:
جهاددانشــگاهی در توســعه علم و فناوری 

نقش اساسی دارد 

در ادامه دکتر رســول دیناروند با بیان اینکه امروز شاهد افتتاح خط 
تولید گیاه دارویی درمان آلزایمــر و کاهش عالیم تحریک پذیری در 
جهاددانشگاهی هستیم، اظهار کرد: به نظر من این نهاد انقالبی نقشی 

اساسی در توسعه علم، دانش و فناوری کشور دارد.
رییس ســازمان غذا و دارو افزود: باید در پی تولیدات بومی در زمینه 
گیاهان دارویی و طب سنتی باشــیم که در همین راستا دو فرآورده 
از ســازمان غذا و دارو مجوز تولید گرفته و هم اکنون در بازار عرضه 

شده است.
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وی با بیان اینکه داروی گیاهی ملیتروپیک حاصل 15 سال تحقیق و 
مطالعات بالینی پژوهشگران است، گفت: این فرآورده طبیعی بوده و از 

سازمان غذا و دارو مجوز گرفته است.
دکتر دیناروند همچنین با اشاره به ظرفیت طب سنتی در کشور، افزود: 
ساالنه یک میلیارد و 200 میلیون دالر حاصل فروش گیاهان دارویی 

در کل دنیا است.
رییس ســازمان غذا و دارو با تاکید بر ضــرورت افزایش تولید داخل، 
اظهار کرد: 15 درصد بازار دنیا در اختیار فرآورده های گیاهی اســت. 
طب سنتی مبتنی بر توانمندی های بومی، ارزش های الهی و مطابق با 

طب مدرن است.
همچنین دکتر شمسعلی رضازاده رییس پژوهشکده گیاهان دارویی با 
اشاره به هدف راه اندازی این مجموعه گفت: این مجموعه با هدف تولید 
مواد مؤثر در حوزه سالمت و نیز تولید عصاره گیاهان دارویی است. در 
سند ملی گیاهان دارویی و طب سنتی، پیش بینی شده در حدود 20 
درصد فرآورده های دارویی، گیاهان دارویی باشد. مشکل بزرگ در بازار 
عرضه این محصوالت، عدم کارایی و مشابه ســازی توسط شرکت های 
دیگر اســت که باعث شــده اکنون حدود 1/7 بازار، فروش محصول 
گیاهان دارویی باشد. برون سازی و تجاری سازی در بخش شرکت های 
دانش بنیان از دیگر اهداف این پژوهشکده است و اینکه بتوانیم حرف 

اول را در تولید گیاهان دارویی بزنیم.
در ادامه دکتر سیدعلی آذین مسوول گروه پزشکی معاونت پژوهشی 
جهاددانشگاهی با ارایه نمای کلی از حوزه سالمت در جهاددانشگاهی 
گفت: به لحاظ ســاختاری، در مجموعه جهاد پژوهشگاه های رویان، 
ابن سینا، پژوهشــکده معتمد )مرکز تحقیقات سرطان پستان( وجود 
دارند؛ همچنین پژوهشکده گیاهان دارویی در البرز، دانشگاه های علوم 

پزشکی شهید بهشتی و تهران و چند واحد استانی از جمله قزوین، قم، 
کرمان، همدان، خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، اردبیل و خوزستان، 

در حوزه پزشکی فعالیت می کنند.
وی ادامه داد: پژوهشکده گیاهان دارویی در حوزه کشت و توسعه 
گیاهان دارویــی، ارزیابی کیفی محصوالت، تولیــد فرآورده های 
دارویی فعالیت می کند. در حوزه سالمت باروری و کمک به زوج های 
نابارور، تمامی درمان هایی که امروزه از آن بهره گرفته می شود، در 
پژوهشکده های باروری و درمان ناباروری جهاددانشگاهی نیز وجود 
دارد. حفظ کیفیت خدمات در حوزه ناباروری بسیار بااهمیت است 
و لذا هنوز نتوانســته ایم این کار را در واحدهای مختلف در سراسر 
کشور گســترش دهیم. اکنون این خدمات در اردبیل، قم، اراک و 
خوزستان ارایه می شــود. در این حوزه همچنین دو مجله به زبان 
انگلیســی وجود دارد که به همت پژوهشگاه های رویان و ابن سینا 

منتشر می شوند.
در پایان این مراسم از دکتر مهدی بخشــایش مدیر مرکز خدمات 
تخصصی تولید فرآورده های دارویی پژوهشــکده، دکتر شــاهین 
آخوندزاده قائم مقام معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت 
و مجری اصلــی طــرح داروی ملیتروپیــک، دکتر حمیــد امین 
اسماعیلی مشاور رییس جهاددانشــگاهی و معاون سابق پژوهشی 
جهاددانشگاهی و دکتر رســول دیناروند رییس سازمان غذا و دارو 

تقدیرشد.
گفتنی است، محققان جهاددانشــگاهی با بهره گیری از دانش کهن و 
بومی ایران زمین در درمان مشکالت مغزی و نیز با بررسی مطالعات روز 
دنیا در این زمینه توانستند داروی ارزشمند ملیتروپیک را تولید کرده 

و پس از آزمایش اثربخشی آن را معرفی کنند.
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دکتر طیبی اظهار کرد:
ضــرورت توجــه بــه توســعه اقتصــاد 

فرهنگ بنیان 

رییس جهاددانشگاهی در گردهمایی معاونان فرهنگی این نهاد، با اشاره 
به توســعه »اقتصاد فرهنگ بنیان«، اظهار کرد: فعالیت های فرهنگی 
این نهاد باید معطوف به حل مشکالت کشور باشد؛ ایجاد خودباوری و 
هویت در نسل جوان از مهمترین رسالت های حوزه فرهنگی جهاد است.

دکترحمیدرضا طیبی در ســخنان خود با گرامیداشــت یاد و خاطره 
آتش نشانان قهرمان و تسلیت فقدان مرحوم آیت اهلل هاشمی رفسنجانی، 
گفت: برنامه های توسعه جهاد از این پس پنج ساله نوشته می شود یعنی 
برنامه سه ساله به پنج ساله تبدیل شده و فرصت خوبی برای تدوین و 
اجرای برنامه خواهد بود. در مدت پنج سال بهانه ای برای انجام کارها 
وجود ندارد و در پایان پنج سال گزارش کاری خوبی می توان ارایه کرد.

عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی با بیان اینکه حاکم شــدن نگاه 
سیاسی در کشور امری نامطلوب اســت و باعث می شود فرصت ها از 
دست برود، ادامه داد: از مشــکالت دیگر که باید در حوزه فرهنگی به 
آن توجه شود سیاست زدگی است؛ اینکه همه چیز را به سیاست ربط 
دهیم، برنامه ریزی درستی انجام نمی شود. مدیران در سطح زیاد تغییر 
می کنند. اساس پیشرفت کشور برنامه ریزی صحیح و توافق نخبگان 
جامعه اســت و عدم رعایت این موضوع منجر به عدم توســعه علم و 

فناوری بومی می شود.
وی با اشــاره به اینکه ایجاد خودباوری و هویت در نسل جوان و هویت 
ملی در کشور از اهداف حوزه فرهنگی جهاددانشگاهی است، اظهار کرد: 
درگیر نشدن در مسایل سیاسی کشور از نقاط قوت این نهاد می باشد. 
فعالیت های فرهنگی جهاد باید به دنبال حل مشکالت باشد هرچند 

بازخوانی و تشریح عملکرد فعالیت های فرهنگی 
در برنامه توسعه پنجم جهاددانشگاهی

هفتاد و هشتمین گردهمایی معاونان فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد؛

هفتاد و هشــتمین گردهمایی معاونین فرهنگــی واحدهای جهاددانشــگاهی، با حضور دکتر ســید حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی، دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی و جمعی از معاونان فرهنگی واحدهای سراسر کشور با محوریت برنامه ششم 

توسعه این نهاد در حوزه فرهنگی، ششم و هفتم بهمن ماه در سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور برگزار شد.
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ممکن است آسیب هایی هم وجود داشته باشد. علم و فن اگر با توسعه 
فرهنگی همراه نباشد همچون تیغی برنده اســت؛ به عنوان مثال اگر 
اخالق رعایت نشود خیلی از مشکالت در حوزه های اقتصادی، علمی و 

... به وجود می آید.
رییس جهاددانشگاهی بیان کرد: فناوری های نرم و ارتباط بین اقتصاد 
از بحث های موجود در فرهنگ بوده که در این حوزه حایز اهمیت است؛ 
کشور آمریکا از جمله کشورهایی می باشد که توسعه اقتصادی خود را 

در توسعه فرهنگ می داند.
وی گفت: جذب نیروی انســانی از بدنه دانشجویی تنها با برنامه ریزی 
درست و در صورت ارتباط صحیح بین فرهنگ، علم و فناوری حاصل 
می شود. دانشجو به آینده اش از هم اکنون توجه دارد، باید برنامه های 

جذابی تعریف و تولید شود تا نخبگان جذب این برنامه ها شوند.
دکتر طیبی بیان کرد: ایام انتخابات نزدیک است؛ تشویق به شرکت و 
ایجاد انگیزه در میان مردم جهت شرکت پرشور در انتخابات باید هدف 
ما باشد. در این راستا به زودی سازمان افکار سنجی را تشکیل می دهیم.

وی افزود: توقع ما این اســت که کاِر گزین در این ســازمان ها انجام 
شــود. افزایش روحیه جهادی بر مبنای اخالق و علم میان جهادگران 
حایز اهمیت اســت. در انجام کار فرهنگی مدیــران فرهنگی ما باید 
فرهنگ شناس باشند، یعنی هم عاشق و عامل کار فرهنگی بوده و هم 

دانش کافی در این حوزه داشته باشند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خبر داد:
اجــرای 5 هــزار و 342 طــرح سراســری، 
هماهنگ و داخلی توســط این معاونت طی 

سه سال

دکتــر پورعلــی معــاون فرهنگــی جهاددانشــگاهی نیــز در این 
گردهمایی خبرداد: بهره مندی دانشــجویان از فعالیت های فرهنگی 
جهاددانشگاهی طی سه سال گذشــته 9 میلیون نفر ساعت بوده و 5 
هزار و 342 طرح سراسری، هماهنگ و داخلی توسط حوزه فرهنگی 

به اجرا درآمده است.
وی همچنین اظهار کرد: رهبر معظم انقالب در یکی از فرمایشات خود 
خطاب به جهادگران فرمودند که کار علمی تان را اهمیت دهید، البته 
کار فرهنگی نیز به همین میزان اهمیت دارد، کار روی ایمان که جامعه 

اسالمی بر پایه ایمان است.
دکتر پورعلی با اشاره به اینکه باید پاسداشت آرمان ها، اهداف و گفتمان 

انقالب اسالمی را وجهه همت مان قرار دهیم، بیان کرد: انس و الفت با 
قرآن همواره با تفکر جزء اهداف است و به دنبال این هستیم تا این امر 
در سازمان فعالیت های قرآنی توسعه پیدا کند. این جا نهادی است که 
برخاسته از انقالب و در خدمت انقالب است؛ روحیه استقالل خواهی، 
تقویت هویت ملی دانشــجویان، تعهد و مســوولیت اجتماعی، رشد 
استعدادهای دانشجویان، زمینه برای فعالیت های دانشجویی و زمینه 

برای توسعه نهادهای دانشجویی جزء اهداف ماست.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی ادامه داد: ما باید به ایرانی و مسلمان 
بودن خود افتخار کنیم و اگر اینگونه نباشد نمی توانیم اهداف خود را 
تحقق بخشیم. با مروری از سال 92 تا 95 می بینیم در این سه سال، 39 
طرح سراسری انجام و 543 طرح هماهنگ و چهار هزار و 760  طرح 
داخلی براساس اهداف برنامه توســعه شکل گرفته است؛ سازمان ها و 
مراکز 97 طرح اختصاصی انجام داده اند و بیش از 9 میلیون نفرساعت 
میزان بهره مندی دانشجویان از فعالیت های آموزشی جهاد بوده است.

وی گفت: 23 مرکز نوع ب تشکیل شده که تا پایان سال دو مرکز دیگر 
هم مجوز گرفته اند و تعداد آنها به 27 مرکز نیز خواهد رسید. از 132 
کانون فعال دانشجویی، 68 کانون فعال بودند که اینها باید ارتقا پیدا 
کند، 106 مورد همکاران بازدید و ســفر برنامه ای داشتند که بتوانند 
تحقق اهداف برنامه را پیگیری کنند، صرفا به این خاطر بود که گفتمان 

فعالیت  دانشجویی در جهاد توسعه پیدا کند.
دکتر پورعلی ادامه داد: 10 تفاهم نامه در این سه سال در حوزه فرهنگی 
امضا و 66 سایت در حوزه فرهنگی متناسب با فعالیت ها شروع به کار 
کردند. این سایت ها به دنبال توســعه فعالیت  های فرهنگی در حوزه 

مجازی بوده و امیدوار هستیم این حضور ارتقا پیدا کند.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی بیان کرد: در 76 شبکه اجتماعی فعال 
هستیم؛ بعضی واحدها به توییتر و آپارات ورود پیدا کردند که می طلبد 
در این فضاها برنامه ریزی مناســبی صورت گیرد؛ همچنین شــورای 

نظارت بر پایگاه و فعالیت های جهاد برپا شده است.
وی اظهار کرد: پیرو ابالغ نقشه جامع علمی کشور، کارگروه های تدوین 
نقشه راه را تشکل دادیم. 17 جلسه برای تدوین نقشه راه و نزدیک به 
25 جلسه برای تدوین برنامه ششم توسعه برگزار شده که شش سند 

آن نیز نهایی شده است. 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی عنوان کرد: بحث دانشجو محور بودن 
فعالیت ها یک نکته خدشه ناپذیر است؛ اگر بخواهیم از کهولت گرایی 
جهاد جلوگیری کنیم، اعتماد به جوانان و تکیه بر حضور نیروی جوان 
در این نهاد اســت. در این صورت ضمانت خالقیت و نوآوری ها شکل 

می گیرد، چراکه ما باید برای دانشجو فعالیت فرهنگی انجام  دهیم.
دکتر پورعلی گفت: برنامه های فرهنگی جهاد بعد از این همه مدت نباید 
سطحی باشد، همه چیز باید سطح کیفی خوبی داشته باشد و حتما از 

نیروهای دانشجو در اجرای برنامه ها استفاده شود.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی عنوان کرد: برخی رویکردهای حوزه 
فرهنگی باید مبتنی بر سیاست های کشور باشد. در بحث سند مهندسی 
فرهنگی کشور با کمیســیون که این بحث را در شورای عالی انقالب 

فرهنگی پیگیر است به توافق های خوبی رسیدیم.
وی گفت: سند دانشگاه اســالمی، کمیته نظارت بر سند هم جدی تر 
شــده؛ با افتخار می گویم هیچ نهادی همچون جهاد، در بحث ســند 

دانشگاه اسالمی سازمان، رویکرد و رویدادی ایجاد نکرده است.
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 مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی:
واحدهای ســازمانی با نیروی انســانی کم 

کارهای بزرگی انجام داده اند

در ادامه گردهمایی معاونان فرهنگی واحدهای این نهاد، دکتر فریبا 
مؤمنی، به ارایه گزارش دفتر برنامه ریزی برنامه پنجم جهاددانشگاهی 
پرداخت و گفت: در ارزیابی برنامه پنجم توسعه جهاد، در مجموع 44 
واحد و 7 مرکز مورد ارزیابی قرار گرفت و میــزان عملکرد واحدها با 
توجه به اهداف 3 ساله ارزیابی شد و چون اهداف و عملکرد باید با هم 
هم خوانی داشته باشند، این ارزیابی ها براساس برنامه ای که در ابتدای 

سال نوشته می شود، انجام شده است. 
مؤمنی افزود: در دفترچه ای که در اختیار معاونان فرهنگی واحدهای 
جهاددانشــگاهی قرار گرفته، درصد تخصیص بودجــه به هر نقش 
مشخص شده که شــامل بودجه کل برنامه های اجرا شده، سنجش 
میزان رضایت مندی، توسعه ساختارها و واحدهای نوع ب، ساختارهای 
تازه تاســیس در ســال دوم، تعداد دانشــجویان همــکار به صورت 
افتخاری، میانگین بهره منــدی جهادگران، تعــداد طرح های ویژه 
دانشجویی)هماهنگ، سراســری و داخلی(، تعداد طرح های خارج از 
برنامه، میزان تطابق عملکرد با برنامه سه ساله و میزان عملکرد کیفی 

هر واحد از جمله موارد مورد ارزیابی است.
وی ادامه داد: فعالیت های مهم معاونت فرهنگــی در ارزیابی کیفی 
واحدها شامل ارزیابی اجرا و کیفیت طرح های سراسری و هماهنگ، 
میزان بهره مندی دانشجویان، ارزیابی مراکز نوع ب، طرح های داخلی، 
تعداد دانشجویان همکار، تنوع قالب های اجرایی و رضایت سنجی از 
مخاطبان می شد که در این راســتا امتیازی به واحدها تعلق گرفت، 
چرا که وقتی به واحدها می رفتیم، دیده می شد واحدها با نیروی کم، 

کارهای بزرگ انجام می دهند.
مؤمنی درخصوص نحوه تحقیق در حیطه فعالیت های فرهنگی جهاد 
به مواردی اشــاره کرد و در مورد تخصیص نمره به آن ها گفت: میزان 
بهره مندی جهادگران، جذب مشــارکت ســازمانی و برون سازمانی، 
اطالع رســانی و پوشــش خبری  واحدها، تولید محصوالت فرهنگی 
مرتبط با طرح های اجرا شده، دریافت تقدیرنامه و حسن تعامل با ستاد، 
از جمله مواردی بود که می توانست به عدد و رقم تبدیل شود و در این 

راستا از عدد 100 به آن واحد نمره ای داده شد. 
وی افزود: هدف دوم در برنامه پنجم جهاددانشگاهی، افزایش درصد 

مشارکت دانشجویان در برنامه  به میزان حداقل 25 درصد در سال، 
یعنی چیزی حدود 2 ســاعت در ماه در برنامه های جهاد مشارکت 
داشته باشند. در پایان ســال 94 این میزان 6/3 درصد تعریف شده 
بود، اما از این رقم جلوتر رفته ایم و به 6/9 درصد مشــارکت دست 
یافتیم. هر سازمان مربوطه عددی برای مشارکت اعالم کرد، به طور 
مثال: ایکنا اعالم کرد 1200000 نفر بازدیدکننده داشته است. لذا 
در سال 94، 163000 نفر از دانشــجویان از برنامه های جهاد بهره 
برده اند. در ســال دوم نیز جلوتر از مقدار پیش بینی شــده حرکت 

کردیم.
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی جهاددانشگاهی، با اشاره 
به هدف سوم، گفت: هدف ســوم؛ میزان رضایت مندی است که همه 
واحدها این را جدی نگرفتند و نظرسنجی برای همه برنامه ها نداشتند 
که تقاضا داریم این امر در برنامه ششم با جدیت بیشتری دنبال شود. 
اگر بتــوان یک نظام منســجمی را تعریف کرد، به عــدد واقعی تری 
از میزان رضایت مندی می توان دســت یافت. در ایــن زمینه میزان 

رضایت مندی 89 درصد بوده است.
وی افزود: هــدف چهارم؛ افزایــش تعداد دانشــجویان افتخاری در 
مجموعه جهاد اســت. افتخاری به این معنی که حداقل 5 ساعت در 
هفته و بدون حقوق و پاداش با جهاد همکاری داشــته باشند. در این 
زمینه با توجه به آماری که به دست آمده، مشارکت ها شدت و ضعف 

داشته است.
مومنی اظهار کرد: هــدف پنجــم در برنامه پنجم جهــاد؛ افزایش 
کانون های نوع ب است. در این برنامه 30 مرکز هدف بود، اما 24 مرکز 
تا کنون تاسیس شده و تا پایان شهریور 96 که پایان برنامه پنجم است، 
تالش می کنیم به 27 یا 28 مرکز برسیم. درصد پیشرفت در این برنامه 

80 درصد است.
وی یادآور شد: هدف ششــم این برنامه، افزایش تعداد طرح های ملی 
نظرسنجی است. 10 طرح ملی نظرســنجی انجام شده و هدف دیگر 
این برنامه، افزایش طرح های بین المللی اســت که چند طرح در این 

زمینه برگزار شده است. 
دکتر مؤمنی به تشــریح برنامه ها و اهداف حوزه فرهنگی نیز اشــاره 
کرد و گفت: اسنادی که در تدوین برنامه ششــم مطالعه شد، شامل 
سیاست های ابالغی رهبری به دولت، پیش نویس برنامه ششم توسعه 
کشور، سند چشم انداز توسعه بخش میراث فرهنگی، پیش نویس سند 
ملی نوآوری فناوری های نرم، فناوری های خالق فرهنگی، نظام نامه 
پیوست فرهنگی شورای عالی انقالب فرهنگی، برنامه ارتقای سرمایه 
اجتماعی و نیز برنامه راهبردی پیشگیری از آسیب های اجتماعی بود. 
پس از آن برنامه وارد مرحله ارزیابی کیفی شد و مجموعا 6 جلسه با این 
منظور تشکیل گردید و راهبردهای مربوط به هر هدف فکری استخراج 
شد که این نیز با بارش فکری اعضای کمیته صورت گرفت. بعد از این 
مرحله، کار سخت کمیته، تدوین اهداف کمی برنامه ششم توسعه در 

حوزه فرهنگ بود.
وی ادامه داد: 9 هدف کیفی به عنوان اهداف برنامه ششــم توسعه در 
نظر گرفته شــد، از جمله ارتقای جایگاه فرهنگی جهاددانشگاهی در 
میان جامعه دانشگاهی در سطح ملی و بین المللی و توسعه فعالیت های 
فرهنگی جهاددانشگاهی برای دانشجویان که این فعالیت ها بایستی 
در زمینه فضایل اخالقی، آرمان های انقالب اسالمی، فرهنگ و تمدن 
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اسالمی، مفاخر فرهنگی، آگاهی ها، آرمان ها و مشارکت های سیاسی- 
اجتماعی، اشتغال و کارآفرینی، محیط زیست و فرهنگ مطالعه باشد.

مومنی گفت: هدف سوم؛ توسعه کارآفرینی و بازاریابی فرهنگی و هدف 
چهارم؛ توسعه مطالعات مســایل و چالش های فرهنگی- اجتماعی 
به ویژه در جامعه دانشگاهی و کمک به ارایه راه حل با تاکید بر مطالعات 

میا ن رشته ای است.
وی افزود: هدف پنجم؛ ارتقای ســرمایه انســانی با تاکید بر فرهنگ 
جهادی و هدف ششم؛ ایجاد زمینه تالیف، ترجمه و نشر آثار علمی- 
فرهنگی، همچنین هدف هفتم؛ تقویت نظام اطالع رســانی در حوزه 

فرهنگی است.
مومنی یادآور شد: هدف هشتم در این برنامه؛ ایجاد، توسعه و ارتقای 
ساختارهای فرهنگی و آخرین هدف نیز توسعه منابع حوزه فرهنگی 
است. برخی از این اهداف به طور خاص و مشابه در برنامه پنجم وجود 

نداشت.
مدیر کل دفتر برنامه ریزی و توسعه فرهنگی جهاد، افزود: جهت ارتقای 
جایگاه فرهنگی در برنامه ششم توســعه، اهداف کمی در نظر گرفته 
شده که از این قرار است: کسب جایگاه اول در اعتماد دانشگاهیان به 
نهادهای فرهنگی دانشگاه، افزایش عناوین طرح های بین المللی که 
این از عهده واحدها خارج است، افزایش تعداد همکاران هیأت علمی، 
حفظ تعداد طرح های سراســری و همچنین افزایش تعداد طرح های 
داخلی، افزایش میزان رضایت مندی، افزایش نفر ســاعت بهره مندی 
دانشــجویان، افزایش تعداد دانشــجویان همکار و نیز افزایش تعداد 
دانشجویان عضو، از جمله اهدافی اســت که در برنامه ششم تعریف 

شده است. 
وی اظهار داشت: توسعه منابع حوزه فرهنگی به عنوان آخرین هدف 
شامل افزایش ســهم اعتبارات فرهنگی از بودجه جهاددانشگاهی 
و افزایش درآمدهــای اختصاصی، افزایــش درآمدهای غیرنقدی، 
افزایش کمک های خیرین فرهنگ ســاز و افزایش فضای کالبدی 

می باشد. 
مومنی در پایان گفت: پس از این، آماری که واحدها پس از ارایه اهداف 
به ما خواهند داد، به معاونت پشتیبانی سپرده می شود و از آنجا به بعد 

ارزیابی این اهداف کمی به عهده معاونت پشتیبانی خواهد بود.
  

تشریح برنامه های ملی و بین المللی سازمان 
فعالیت های قرآنی دانشگاهیان 

در ادامه نشســت معاونان فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی، زهرا 
نقی زاده معاون سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور به ارایه 
گزارش پرداخت و گفت: برای مسابقات بین  المللی قرآن دانشجویان 
مسلمان از 75 کشور ثبت نام داشته ایم که از هر کشور در رشته حفظ 
و قرائت می توانستند تا سه نفر معرفی کنند که 220 نفر معرفی شدند. 
مرحله اولیه ارزیابی سطح شــرکت کنندگان انجام شده و در مجموع 

از 75 کشور 60 کشور در امتحان ورودی و داوری اوليه قبول شدند.
وی ادامه داد: در کنار این مسابقات سه همایش بین المللی نیز در نظر 
گرفته شده است که شــامل همایش »بین المللی قرآن و سالمت«، 
همایش بین المللی »روش شناسی مطالعات میان رشته ای قرآن کریم« 
و همایش سوم»ما نظام سازی و فرهنگ سازی قرآن کریم«  می شود.

معاون سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور گفت: در عرصه 
فعالیت های ملی در سازمان، طرح های ضیافت معراج، مکتب عاشورا، 
عصر شعر و ادب، جشنواره دانشجویی قرآن و هنر و جشنواره محراب 
و دوساالنه جشنواره دانشجویی اسوه حسنه و جشنواره ملی بهار، از 

جمله جشنواره های دانشجویی طی سال های 93-94 بود.
نقی زاده ادامه داد: در سال 95-96 پنج طرح ملی پیگیری می شود که 
شامل جشنواره نیازهای عاشورایی دانشجویان، جشنواره شبکه های 
ارتباطی، جشنواره ملی تجســمی قرآن، جشنواره محراب و ضیافت 

قرآنی معراج است.
وی اظهار کرد: در زمینه برنامه های هماهنگ، کرســی های تالوت و 
تدبر، نمایشگاه آثار هنری، سمینار مهارت های زندگی و دانشجو معلم 
قرآن را داشته ایم که در سه سال برگزار شــد. در زمینه فعالیت های 
استانی، در سال 93-94، 58 طرح استانی، در سال 94-95، 61 طرح 
استانی و در سال 95-96، 71 طرح استانی مورد حمایت قرار گرفتند؛ 

یعنی مجموعا از 190 طرح استانی حمایت کردیم.
نقی زاده گفت: یکی از طرح هایی که قرار است امسال هم دنبال شود 
طرح »دانشجوـ  معلم قرآن کریم« است. این طرح از دو سال گذشته 
در شورای سیاست گذاری متشکل از اســاتید روخوانی و روان خوانی 
آغاز شد و مهارت افزایی، دانش افزایی و اشتغال زایی سه هدفی بود که 

در این طرح دنبال شده است. 
وی ادامه داد: بخش دیگر فعالیت های سازمان، توسعه مرکز مطالعات 
میان رشته ای قرآن کریم اســت. این مرکز در حال حاضر دارای سه 
گروه زیرمجموعه قرآن و تربیت، قرآن و ســالمت و قرآن و مســایل 
اجتماعی و دارای دو هسته دیگر قرآن و اقتصاد و قرآن و روش شناسی 

نیز هست.
معاون ســازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشــور گفت: اخذ 
مقام برتر مطالعات قرآنی شــورای عالی انقالب فرهنگی از افتخارات 
ســازمان فعالیت های قرآنی بوده و تا کنون 60 پروپوزال به سازمان 
ارسال شده که 11 پروپوزال تایید شد و در حال انجام است؛ همچنین 
عقد تفاهم نامه هایی با ســازمان زیباسازی شــهرداری، وزارت علوم، 
تحقیقات و فناوری، دانشــگاه حضرت بقیه اهلل)عج( و باغ موزه دفاع 
مقدس داشته ایم و در حال انجام هستند. 15 مقاله علمی - پژوهشی 
تالیف شده و برگزاری نشست ها علمی - تخصصی از جمله فعالیت های 

سازمان فعالیت های قرآنی بوده است. 
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مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی: 
نقش فرهنگ دانشگاهی در توسعه تمدن نوین 

اسالمی بسیار حایز اهمیت است

هدایتی مدیرکل دفتر مطالعات فرهنگی جهاددانشگاهی در دومین روز 
نشست معاونان فرهنگی واحدهای این نهاد، اظهار کرد: اولویت های 
جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگ، »فرهنگ دانشگاهی«، »فرهنگ و 
مدیریت جهادی« و »رصد تحوالت فرهنگی جامعه دانشگاهی« است، 
اگر ترویج فرهنگ دانشگاهی را انتخاب کرده ایم، خروجی جهاد بایستی 

به نظام آموزش عالی کشور کمک کند.
وی اظهــار کرد: اهداف سه ســاله معاونت فرهنگــی در برنامه پنجم 
ارتقای جایگاه جهاد به نهاد ایده پرداز، نوآور و جریان ســاز تبیین شد 
که خط   مشی  آن نیز اهتمام به پیوند مطالعه، پژوهش با مسایل جاری 
در حوزه فرهنگ بود، چرا که مطالعه، سیاست و برنامه باید در راستای 

یکدیگر قرار گیرند.
هدایتی افزود: موازی کاری و هم پوشــانی این نهاد با سایر سازمان ها و 
ارگان ها در فعالیت های فرهنگی، کمکی به حوزه فرهنگ در کشــور 
نمی کند. بایستی بتوان در این مجموعه، کارهایی که دیگران از عهده 
آن برنمی آیند را انجام داد، همچنین به دنبال ایجاد مطالبه در جامعه 
باشیم، چه بسا فعالیت هایی انجام می شود و کارهایی نیز انجام داده ایم 
که کسی از ما نخواسته و این به دلیل عدم انســجام فعالیت ها و عدم 
ارتباط کارهای حیطه فرهنگی با مطالبات جامعه دانشگاهی است. در 

این امر متاسفانه در سطح کشور دچار اختالل هستیم.
وی گفت: حضرت امام)ره( می فرمودند: »دانشگاه مقدرات جامعه را فراهم 
می کند و باید بتواند استقالل خود را حفظ کند«، لذا دانشگاه باید نقش 
راهبردی در جامعه ایفا نماید، در بحث تمدن نوین اســالمی از پیشینه 
تحقیقات در این حوزه بهره برده و همچنین بااستفاده از تجاربی که غرب 
به دســت آورده در این حیطه ایفای نقش نماید، چرا که نقش فرهنگ 

دانشگاهی در توسعه تمدن نوین اسالمی بسیار حایز اهمیت است.

تقدیر از خانواده مرحــوم طباطبایی معاون 
اسبق فرهنگی جهاددانشگاهی واحد هنر

در دومین روز از هفتاد و هشتمین نشست معاونان فرهنگی واحدهای 
جهاددانشگاهی کشور که در آســتانه دهه مبارک فجر انقالب برگزار 

شد از خانواده مرحوم سیدکیاءالدین طباطبایی معاون اسبق فرهنگی 
جهاددانشگاهی واحد هنر و عکاس وقایع دوران انقالب اسالمی و دفاع 
مقدس با اهدای لوح یادبود توسط دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی 

جهاددانشگاهی تقدیر گردید.
آن مرحوم پانزده سال پیش از این دارفانی را وداع گفت و به معبودش پیوست.

معرفی و تقدیر از معاونان فرهنگی برگزیده 
کشوری

در روز دوم و پایانــی این گردهمایــی تعــدادی از معاونان فرهنگی 
جهاددانشگاهی در سراسر کشــور تقدیر شدند که اسامی این عزیزان 

به شرح زیر است:
محمدحسین حسنی واحد زنجان جهت کسب برترین رتبه در ارزیابی 

کیفی عملکرد فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی
محمدرضا دهقانی ســازمان یزد جهت ارتقا در رتبــه بندی عملکرد 

فرهنگی واحدهای جهاددانشگاهی
احمدرضا فیــروزی واحد البرز جهــت اجرای شایســته برنامه های 

هماهنگ طرح جامع هفت شهر شایستگی
محمود محمدقاســمی واحد سیســتان و بلوچســتان جهت جذب 

دانشجویان همکار افتخاری
داریوش اســماعیلی واحد اصفهان جهت ایجاد کانون ها و گروه های 

فعال دانشجویی 
عالءالدین محمدی میخوش واحد خواجــه نصیر جهت افزایش قابل 
توجه بهره مندی جهادگران و خانواده های آن ها از برنامه های فرهنگی

ســید محمدرضا خالصی واحد فارس جهت فعالیت های دانشجویی 
قرآنی

علی حیدربیگی واحد ایــالم جهت فعالیت شایســته در خبرگزاری 
دانشجویان ایران)ایسنا(

علیرضا حاتمی سازمان خراســان رضوی جهت کسب رتبه شایسته 
خبرگزاری بین المللی قرآن )ایکنا(

حمید مرادی واحد خراسان جنوبی جهت کسب عنوان شعبه برتر مرکز 
افکارسنجی دانشجویان ایران )ایسپا(

گفتنی است، در این مراسم مرکز افکارســنجی دانشجویان از فعاالن 
3 شعبه خود در راســتای برگزاری نشســت های منطقه ای استانی 
ایســپا تقدیر کرد که این افــراد عبارت بودند از رامیــن جانی پور در 
شعبه لرستان، احد حاجی بلند در شعبه آذربایجان شرقی و داریوش 

اسماعیلی در شعبه واحد اصفهان. 
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دوازدهمین گردهمایی معاونان پشتیبانی واحدهای سازمانی 
جهاددانشــگاهی با محوریت سیاســت های حوزه معاونت 
پشتیبانی و مدیریت منابع در برنامه ششم توسعه جهاد 13 و 

14 بهمن ماه برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دوازدهمین گردهمایی 
معاونان پشتیبانی واحدهای ســازمانی جهاددانشگاهی، با محوریت 
سیاست های حوزه معاونت پشتیبانی و مدیریت منابع در برنامه ششم 
توسعه جهاد، 13 و 14 بهمن ماه با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشــگاهی، محمد موحد معاون آموزش، پژوهش و پیشگیری 
دیوان عدالت اداری، دکتر بهروز بادکو معاون پشــتیبانی و مدیریت 
منابع جهاددانشگاهی، مهندس عطاء اهلل ربانی رییس مجتمع تحقیقاتی 
شهدای جهاد و مهندس علیرضا زجاجی مديركل حوزه رياست در محل 

مجتمع تحقیقاتی این نهاد برگزار شد. 

دکتر طیبی بیان کرد:
توانمندسازی ظرفیت های جهاددانشگاهی 
در راســتای اهداف انقالب اسالمی و دریافت 

ماموریت  از نظام

معاونان پشتیبانی جهاددانشگاهی در مجتمع 
تحقیقاتی شهدای این نهاد گردهم آمدند 
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دکتر طیبی رییس جهاددانشگاهی در این گردهمایی با تبریک ایام دهه 
فجر و با تاکید بر توانمندســازی ظرفیت های جهاد در راستای اهداف 
انقالب اسالمی، اظهار کرد: کارهای بســیار خوبی از ابتدای تاسیس 
جهاد تاکنون انجام شــده و این نهاد توانســته نقش خوبی در توسعه 

کشور ایفا کند.
وی افزود: 2 برنامه اصلی در این دوره در دســت اجرا است؛ برنامه اول 
تهیه برنامه ششم توسعه جهاد، که مهم است بتوان آن را به نحو احسن 
تدوین کرد و همه واحدها بتوانند کار شاخص انجام دهند. برنامه خوب 
نوشتن در کنار تامین منابع و اجرای خوب برنامه، اهمیت پیدا می کند. 

باید کاری کرد که هر برنامه از برنامه قبل بهتر باشد.
دکتر طیبی یادآور شد: دومین برنامه؛ اجرایی کردن سند نقش جهاد در 
ضمن سند نقشه جامع علمی کشور است. در این حوزه عملکرد جهاد 
عرضه محوری است و در این راستا اهداف همه حوزه ها مشخص می شود 

و تامین منابع مورد نیاز هم از سوی خود این نهاد است.
رییس جهاددانشگاهی افزود: در این دوره همچنین به دنبال دریافت 
ماموریت  از نظام هســتیم، همان گونه که مقام معظم رهبری بر سند 
نقشه راه جهاد تاکید داشتند، پیرو فرمایشات ایشان، این موضوع در 

شورای عالی انقالب فرهنگی تصویب شد.
وی افزود: خوشــبختانه مجموعه کارهایی که تا به االن انجام شــده، 
باعث گردید دکتر هاشــمی وزیر بهداشــت قول اختصاص بودجه ای 
به واحدهای فناوری و تحقیقاتی و نیز تامین امکانات دایر شــدن یک 
مرکز درمان ناباروری در هر استان را بدهد و نیز اینکه جهاد باید متولی 
آزمایشگاه های مرجع پزشکی باشــد که در همه زمینه ها کار کند. لذا 
معاونت های پشتیبانی جهاددانشــگاهی می توانند در حسن اجرای 

برنامه ها نقش مهمی ایفا نمایند.

 

دکتر بادکو:
ارتقای توان مدیریتــی مدیران و بهره گیری 
از شــیوه های نویــن، سیاســت کالن حوزه 

پشتیبانی جهاددانشگاهی است

دکتر بهــروز بادکو در دوازدهمیــن گردهمایی سراســری معاونان 
پشتیبانی جهاددانشگاهی با تشریح اولویت های حوزه پشتیبانی این 
نهاد، اظهار کرد: ارتقای توان مدیریتی مدیران، چابک سازی، پرهیز 
از تشــریفات زاید اداری و بهره گیری از ابزارها و شــیوه های نوین در 
فعالیت ها را از جمله سیاســت های کالن حوزه پشــتیبانی این نهاد 

عنوان کرد.
وی با ارایه گزارشــی از فعالیت های این معاونت، اظهار کرد: در 
گردهمایی گذشــته که در بابلسر برگزار شــد، تدوین طرح های 
حوزه تامین مســکن اعضا و تقویت آموزش های ضمن خدمت، 
محورهای اصلی آن گردهمایی و موضوع تدوین برنامه های جامع 
امور رفاهی )سالمت، مسکن، وام، گردشگری، ورزشی، فرهنگی و 
مصرف( جزو اولویت های مطرح  شده از سوی معاونان پشتیبانی 

واحدها بود.
وی ادامه داد: برنامه های جامع این حوزه در بخش سالمت، شامل 
اعطای وام درمان به اعضای دارای بیماری هــای خاص، بیمه پایه 
تکمیلی درمــان، پرداخت یارانه ســالمت برای ارزیابی ســالمت 
)چکاپ(، بیمــه ویژه تکمیلی درمــان، بیمه پایه عمــر و حوادث 
تکمیلی، اعطای وام به واحدها به منظور تجهیز مراکز درمانی، بیمه 
ویژه عمر و حوادث تکمیلی، پرداخت بخشــی از هزینه های درمان 
بیماران صعب العالج و ارایه تخفیف درمانی به اعضا توســط مراکز 

جهاد می شود.
دکتر بادکو یادآور شد: در بخش مسکن نیز برنامه ها شامل خرید مسکن 
از سوی جهاد و فروش اقســاطی به اعضا، اعطای وام مسکن به اعضا، 
اعطای وام به تعاونی های مسکن، تشکیل صندوق های سرمایه گذاری 
مسکن با مشارکت اعضا و نیز فروش اقساط اوراق مسکن، فروش سهام 
مسکن و همکاری با تعاونی های مســکن و اولویت دریافت وام برای 

اعضا است.
معاون پشتیبانی جهاددانشــگاهی گفت: در گردهمایی گذشته، 
بحث بازنگــری در مدل توزیع اعتبــارات غیرمتمرکــز واحدها 
همچون کاهش سهم شــاخص اول )نیروی انسانی( از 45 به 30 
درصد، عدم تغییر شاخص دوم )ضریب اشتغال پست های مصوب(، 
کاهش سهم شاخص ســوم )میزان دارایی ها( از 25 به 20 درصد 
و افزایش سهم شاخص چهارم )ســرانه درآمد اختصاصی( مورد 

بررسی قرار گرفت.
وی افزود: در برنامه پنجم توسعه، برنامه های معاونت پشتیبانی در 13 
بند حوزه زیربنایی و امور عمومی خالصه می شود که بنا بود طی سه 
سال این برنامه به سرانجام برسد، از جمله این بندها و اهداف می توان 
به اصالح ساختار سازمانی جهاد، اصالح نظام حقوق دستمزد و پاداش، 
مستندسازی فرآیندهای کاری و انجام اصالحات مورد نیاز به منظور 
افزایش بهره وری، پایش و ارتقای شــاخص های سالمت و بهداشت 
جسمی و روانی اشاره کرد. همچنین پوشش بیمه ای مطلوب اعضاء، 
افزایش نســبت ســهم درآمدهای اختصاصی به درآمدهای دولتی، 
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افزایش فضاهای ملکی، اصالح نظام جذب و اســتخدام و توســعه و 
یکپارچه سازی نظام فناوری اطالعات و ارتباطات از دیگر برنامه های 

حوزه زیربنایی و عمومی معاونت پشتیبانی جهاد است.
دکتر بادکو در ادامه با بررســی نقاط قوت و ضعف سیاســت های 
معاونت پشتیبانی در برنامه پنجم، اظهار کرد: در این خصوص سه 
هدف در برنامه ششم در دســتور کار قرار خواهد گرفت، از جمله 
عبور از هدف گذاری کیفی به هدف گذاری کمی و قابل ســنجش، 
تاکید بر فرآیند مصوب نظام برنامه ریزی و نیز تقسیم برنامه های 
معاونت پشــتیبانی به برنامه های کلی و بخشــی از سیاست های 

برنامه ششم.
وی افزود: پس از تدوین ماموریت معاونت پشــتیبانی و ایجاد زمینه 
مناسب جهت انجام بهینه وظایف حوزه های عملکردی، سیاست های 
پیشنهادی تدوین  شده به کمیته تدوین برنامه جهت بررسی و نیز به 
واحدهای سازمانی جهت اعالم نظر ارسال شد و 15 واحد سازمانی در 

اصالح و تکمیل سیاست ها مشارکت فعال داشتند.
دکتر بادکو خاطرنشان کرد: اولویت سیاست های کالن حوزه پشتیبانی 
که قرار اســت در کارگروه های این گردهمایی بررســی شود، شامل 
ارتقای توان مدیریتی مدیران، چابک سازی و پرهیز از تشریفات زاید 
اداری، بهره گیری از ابزارها و شــیوه های روزآمد در انجام فعالیت ها 
و تعامل ســازنده با دســتگاه های اجرایی و نهادهای سیاست گذار و 

برنامه ریز، می شود.

مدیــرکل دفتــر امــور حقوقــی و قراردادهای 
جهاددانشگاهی:

بهداشــت حقوقی و قضایی از اولویت های 
مدنظر دفتر امور حقوقی این نهاد است

در ادامه دکتر احمد رمضانی، مدیرکل دفتر امور حقوقی و قراردادهای 
جهاددانشگاهی، با تاکید بر توسعه بهداشت قضایی در مجموعه جهاد 
و در رابطه با آسیب شناسی مقررات قضایی و  حقوقی این نهاد، اظهار 
کرد: بهداشت حقوقی و قضایی از اولویت های مدنظر دفتر امور حقوقی 
است و با هدف تقلیل تعداد پرونده های ارجاعی به دیوان عدالت اداری، 
فعالیت دارد. در این خصوص تالش بر این است که مشکالت و مسایل 

در خود مجموعه جهاد حل و فصل شود.
وی در خصوص مفهوم بهداشــت حقوقی و قضایی گفت: در پزشکی 
می گویند »پیشگیری بهتر از درمان است«، در بحث آسیب شناسی 
قوانین و مقررات نیز این جمله صدق می کند. آنچه که مهم اســت، 
اســتفاده از روش های مشــاوره و امکاناتی همچون داوری، سازش، 
تنظیم دقیق عقود و قراردادها و مقررات، راه های اخذ و سپردن وسایل 
و مدیریت هدفمند اختالفات حقوقی است که اگر این ها رعایت شود، 
در یک شبکه امن حقوقی قرار خواهیم گرفت. این ها همه در مرحله 

پیشگیری از مشکالت و مسایل قضائی جای می گیرد.
رمضانی یادآور شد: ســه مجموعه هیأت امنا، شورای علمی و رییس 
جهاد، مراجــع قانون گذاری در جهاددانشــگاهی هســتند. یکی از 
آســیب هایی که در بحث قوانین با آن مواجه هســتیم این است که 
قوانین به شکل درست و شفاف تهیه و تصویب نمی شود، قوانین باید 
به قدری شفاف باشد که از بسیاری برداشت های نادرست پیشگیری 

کند.
در ادامه، دکتــر فرنوش باقری مدیرکل دفتــر برنامه ریزی و نظارت 
راهبردی جهاددانشگاهی با ارایه اهداف این دفتر  اظهار کرد: از جمله 
چالش ها در مســیر تحقق اهداف راهبردی و عملیاتی برنامه ششم 
برای رســاندن معاونت های پشتیبانی به ســطوح باالتر، می توان به 
مواردی همچون »تطبیق اهداف و عملکرد توسط واحدها بعد از اعمال 
اصالحات«، »عدم عادت به عملکرد مبتنی بر برنامه«، »کم برآوردی در 
تعیین اهداف«، »عدم آشنایی با فرآیند برنامه ریزی«، »برداشت های 
مختلف از واژگان برنامه ریزی اســتراتژیک«، »مشارکت مدیران در 
تدوین برنامه«، »عدم هم ســویی تصمیم ســازی های مدیران ارشد 
واحدها با اهداف و برنامه ها«، »عدم مستندسازی صحیح در واحدها 
به منظور ارائه به ارزیابان«، »عــدم برنامه های عملیاتی با زمان بندی 
مناســب )گانت چارت(«، »توقع از مدیر برنامه ریزی برای تعیین و 
تدوین اهداف و برنامه های عملیاتی حوزه هــا«، »عدم ارایه اهداف و 
برنامه ها در موعد مقرر«، »اعالم اقدامات جاری سازمان به عنوان برنامه 
عملیاتی« و »اجرای برنامه منوط بــه تامین بودجه از دفتر مرکزی« 

اشاره کرد.
گفتنی است، برگزاری کارگروه های تخصصی »بررسی سیاست ها و 
اولویت های آن ها و تعیین اهداف کمی مربوط به سیاست« و »اولویت 
بندی اهداف کمی و تعیین برنامه های عملیاتی مربوط به اهداف« از 

دیگر برنامه های این گردهمایی بود. 
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گردهمایی معاونان آموزشــی واحدهای ســازمانی و روسای 
مراکز علمی کاربردی این نهاد، 20 و 21 بهمن ماه در ســازمان 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، چهل و سومین گردهمایی 
معاونان آموزشی جهاددانشگاهی و روسای مراکز آموزش علمی کاربردی 
با حضور دکتر طیبی رییس جهاددانشــگاهی برگزار شد و طی آن از 12 
پژوهشگر، دانشجوی کارآفرین، دفتر علمی - کاربردی و نشریه دانشجویی 

کارآفرین تقدیر شد. 

 

دکتر طیبی :
جامعه به آموزش های جهاددانشگاهی اعتماد 
دارد و محیط های آموزشی این نهاد فرهنگی اند

رییس جهاددانشگاهی در این گردهمایی در سخنانی اظهار کرد: فرهنگی 
بودن محیط های آموزشی جهاددانشگاهی یکی از مهمترین دالیل اعتماد 

جامعه به حوزه آموزش این نهاد است.

دکتر طیبی با اشاره به فعالیت های آموزشی جهاددانشگاهی بیان کرد: 
همان طور که مقام معظم رهبری فرمودند جهاددانشــگاهی تقاطع 
علم، ایمان و عمل اســت، ما باید در فعالیت های آموزشی خود علمی، 
ایمانی و عملی و کارآمد باشیم. علمی بودن یعنی بعد فیزیکی علم را 
به دانش آموزان منتقل کنیم و پیش نیاز این امر این است که معلمان 
کامال با علوم آشنایی داشته باشــند. ما نیز در برنامه های خود چنین 

آموزش هایی را قرار داده ایم.
وی ادامه داد: در بعد فعالیت های ایمانی نیز می توانیم به محیط امن 
جهاددانشگاهی برای تحصیل دانش آموزان اشاره کنیم؛ والدین امروز 
به جهاددانشــگاهی اعتماد دارند. در بحث عملی بودن علوم نیز باید 
از افراد متخصص در جهاددانشــگاهی اســتفاده کنیم. بحث علمی 
بودن و کاربردی بودن را موسسات و سازمان های دیگر نیز می توانند 
داشته باشند، اما ویژگی مهم جهاددانشگاهی ایجاد فضای امن علمی 
و دریافت اعتماد از ســوی مردم اســت، این اتفاق مهم زمانی محقق 
می شود که در کادر جهاددانشگاهی افرادی کاردان و کارآمد حضور 

داشته باشند.
دکتر طیبی در ادامه به مراکز آموزشــی جهاددانشــگاهی پرداخت و 
گفت: امروز اغلب واحدهای آموزشی ما دارای زیر ساخت های مناسب 
هستند و اندک مراکزی که زیر ساخت مناسب ندارند نیز باید به سرعت 
به فراهم آوری زیر ساخت های مناسب اقدام کنند. تمام همت ما باید بر 
این باشد که نهایت استفاده را از ابزارمان داشته باشیم و در کنار آموزش 
به پژوهش نیــز بپردازیم و بهانه ای برای کــم کاری در حوزه آموزش 

نداشته باشیم.
رییس جهاددانشــگاهی به برنامه های آینده خود اشاره کرد و گفت: 
در رابطه با اعزام دانشجو به خارج از کشور و جذب دانشجوی خارجی 
به داخل برنامه های مفیدی داریــم، ایریکا نیز حرکت خوبی در جهت 
توسعه یافتن فعالیت های آموزشی می باشــد که به جهاددانشگاهی 

اهداف و برنامه های حوزه آموزشی در برنامه 
ششم توسعه جهاددانشگاهی تشریح شد

با برگزاری چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی؛
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سپرده شده است.
رییس جهاددانشگاهی گفت: در بحث مراکز آموزشی خارج از کشور 
نیز باید با ایجاد کردن مراکز آموزشی در خارج فعالیت های خود را در 
این زمینه افزایش دهیم. این اتفاق در سال های گذشته نیز رخ داد اما 
به دالیلی متوقف شد ولی امروز برنامه های مهمی در این راستا داریم. 
همکاری با دانش آموختگان از دیگر برنامه های ما در جهاددانشگاهی 
است. همچنین در معاونت پشتیبانی برای فعالیت های ضمن خدمت 

نیز تدابیری اندیشیده شده است. 
وی با اشاره به برنامه ششم توسعه جهاددانشگاهی بیان کرد: در برنامه 
ریزی های خود باید به برنامه های دولت نیز توجه داشته باشیم چرا که 
دولت برنامه های مختلفی را در زمینه های مربوط به جهاددانشگاهی 
دارد و ما نیز باید در آن راستا فعالیت داشته باشیم و انتظاراتی که از ما 

وجود دارد را به خوبی انجام دهیم.
دکتر طیبــی در ادامه به فعالیت های جهاددانشــگاهی در خصوص 
مهارت های زندگی اشاره و بیان کرد: این نهاد برنامه هایی در زمینه 
مهارت های زندگی، بحث ایمنی و آموزش دادن به مردم دارد. برای 
مثال در بحث آموزش دادن به مــردم می توانیم جریان ریزگردها را 
مثال بزنیم و به مردم آموزش دهیم چگونه با این مسأله مقابله کنند، 
از دیگر برنامه های این بخش بحث ایمنی و آموزش های ایمنی است 
حادثه ساختمان پالســکو که کام همه ما را تلخ کرد نمونه بارز این 

بحث است.
رییس جهاددانشــگاهی در ســخنرانی خود در رابطه با فعالیت های 
بین المللی این نهاد تصریح کرد: باید در برنامه خود به رصد نوآوری های 
آموزشی دنیا اهتمام داشته باشیم و نوآوری های آموزشی دنیا را بررسی 
کنیم تا بتوانیم در فعالیت های آموزشــی بهتر و با کیفیت تر پیشروی 
کنیم. بارها تاکید کرده ام که باید از نخبگان کشور و جهاددانشگاهی 
در معاونت آموزشی جهاد استفاده شود و نظارتی بر این معاونت وجود 

داشته باشد.
وی در پایان ســخنان خود با اشــاره به اهداف فعالیت های آموزشی 
جهاددانشــگاهی بیان کرد: تالش می کنیم فعالیت های ما در جهت 
توسعه همه واحدهای جهادی باشــد. امروز که این نهاد به یک نهاد 
قابل اعتماد و با ســابقه تبدیل شــده است وقت آن اســت که از این 
دســتاوردهای مهم بهره برداری کنیم و کیفیت فعالیت های خود را 

ارتقا دهیم.

رییس دانشگاه جامع علمی - کاربردی مطرح کرد:
تعمیم نگاه آموزشی موسسه علمی - کاربردی 
جهاددانشگاهی به دانشگاه جامع/قرار گرفتن 
این موسسه در بین سه موسسه برتر دانشگاه 

جامع علمی کاربردی

دکتر محمدحسین امید رییس دانشــگاه جامع علمی کاربردی، با اشاره 
به فعالیتش در جهاددانشگاهی، گفت: عمده تجربه بنده در امور اجرایی و 

پیگیری کارها به زمان فعالیتم در این نهاد باز می گردد.
وی در ادامه افزود: بنده در طول عمرم حسرت انجام دو موضوع را می خورم 
که یکی از آنها حسرت سابقه کار و روزهای فعالیت در جهاددانشگاهی و 

جهادسازندگی است.  
دکتر امید با اشاره به تعداد مؤسسات این دانشگاه تصریح کرد: این دانشگاه 
دارای 13 موسسه است که در حال ارتقای آن به 14 موسسه هستیم. اما از 
این تعداد از فعالیت سه مؤسسه مطمئن هستیم که یکی از آن ها مؤسسه 

آموزش عالی جهاددانشگاهی است.
وی در ادامه به اهداف دانشگاه علمی کاربردی اشاره کرد و گفت: در اجرای 
اهداف و ارتقای جایگاه این دانشگاه یکی از کارهای بنده تعمیم نگاه آموزشی 
ـ کاربردی جهاددانشگاهی در این دانشگاه است.  مؤسسه آموزش عالی علمی 
رییس دانشــگاه جامع علمیـ  کاربردی بیان کرد: از نکاتی که مؤسسات 
آموزشی باید به آن ها توجه کنند به روز بودن، شناسایی نیازهای کشور، 

بازنگری روش ها و رشته های آموزشی، پویایی و ابتکار عمل است.
وی بــا تأکید بر این که مراکز آموزشــی باید براســاس نیــاز و امتیازات 
منطقه ای خود رشته تعریف کنند، افزود: ما هم قول می دهیم به سرعت 
درخواست های آن ها را در این زمینه پاسخ دهیم، زیرا ما نیاز داریم نگاه مردم 

را نسبت به دانشگاه ها اصالح کنیم. 
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دکتر امید با اشاره به این که در مراکز شاهد رشد بی رویه هستیم، گفت: 
این رشد در حالی است که دانشــجویان بیش از نیمی از مراکز ما کمتر از 

200 نفر هستند. 
وی در ادامه تصریح کرد: در ســال جاری به مراکزی که در حوزه فناوری 

فعالیت می کنند امتیاز بیشتری می دهیم.

 

دکتر هاشمی :
توجــه بــه توســعه قطب هــای آموزشــی 
جهاددانشگاهی/ ورود جدی به حوزه آموزش 

بین الملل در برنامه ششم توسعه 

دکتر سید سعید هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی، در چهل و سومین 
گردهمایی معاونان آموزشی این نهاد گفت: محور اصلی بحث امروز چهل و 
سومین گردهمایی معاونان آموزشی جهاد، مؤسسات آموزش عالی و روسای 

مراکز آموزشی عالی علمی، برنامه توسعه ششم در حوزه آموزشی است.
وی در ادامه افزود: خوشبختانه با تالش و همت جهادگران برنامه توسعه 
پنجم با درصد تحقق مناسبی انجام شده و در حوزه آموزش نزدیک 80درصد 

آن تحقق یافت.
معاون آموزشی جهاددانشگاهی با اشاره به این که یکی از اهداف در برنامه 
توسعه پنجم این بود که تمام فعالیت های جهاد در قالب برنامه های مشخصی 
تنظیم و اجرا شــود، اظهار کرد: انتظار ما در این دوره این است که اهداف 
چالشی تر و در راستای مأموریت های جدید با توجه به وضعیت اقتصادی 

کشور و جهاد نگاه به منابع درآمدی جدید و پایدار بیشتر شود.
وی بیان کرد: آموزش به عنوان رکن اصلی در توسعه باید همیشه مورد توجه 
همه باشد. ما اگر بخواهیم در حوزه های پژوهشی و فرهنگی پیشرفت کنیم 
قطعا نیاز به آموزش داریم و هدف ما این است که این آموزش ها در همین 

راستا باشد.
دکتر هاشمی در ادامه به تشریح سیاســت ها و راهبردهای حوزه آموزش 
پرداخت و گفت: یکی از سیاست ها و راهبردها، توسعه گسترش آموزش های 
تخصصی و مهارت های پیشرفته اســت که قطعا باید خالقیت و نوآوری 
سرلوحه کار باشد تا بتوانیم در این حوزه براساس نیاز بازار پیشرو باشیم و 
سهم مناسبی از بازار را کسب کنیم. افزایش کیفیت دوره های آموزشی و 
تدوین دوره های جدید با توجه به نیازهای تخصصی و توجه به آموزش های 

شغل محور و محصول محور نیز باید مورد توجه قرار گیرد.
وی برندسازی، ساماندهی و توسعه قطب های آموزشی جهاددانشگاهی را 

یکی دیگر از سیاست ها و راهبردهای این معاونت عنوان کرد.
معاون آموزشی جهاددانشــگاهی در ادامه بیان کرد: توسعه فعالیت های 
بین المللی در حوزه آموزش را باید توجه به هفت ماموریت جهاد در نقشه 
جامع علمی کشور مورد توجه قرار دهیم که  با این کار ورود حوزه پژوهش 

را هم می توانیم تسهیل کنیم.

وی افزود: توسعه و گسترش منابع آموزشی، استانداردسازی و استقرار نظام 
تعالی مراکز آموزشی تخصصی، رتبه بندی مراکز آموزشی با جدیت، استفاده 
از ظرفیت های خالی مراکز علمی و کاربردی، ایجاد مرکز آزمون و آموزش های 
یادگیری الکترونیکی، مشارکت در ساماندهی نظام آموزش کارکنان دولت و 
طراحی و تدوین دوره های آموزشی در زمینه دانش افزایی مدیران، رصدکردن 
نیازهای آموزشــی مدیران و کارشناســان در حوزه های مختلف از دیگر 
سیاست ها و راهبردهای حوزه آموزش است که مورد توجه قرار خواهد گرفت.

دکتر هاشمی در پایان تصریح کرد: طبق برنامه ریزی های انجام شده در 
این دوره، در حوزه آموزش عالی نیز به کیفی سازی رشته ها متناسب با نیاز 
بازارکار، مأموریت گرا نمودن حوزه آموزش عالی با توجه به ماموریت های 
جهاددانشگاهی، استانداردسازی فرآیند مالی آموزشی در موسسات آموزش 
عالی، تعریف رشته های جدید متناسب با نیازهای ملی و منطقه ای و توجه 
به توانمندی های پژوهشــی و فرهنگ، توجه به مقوله کارآفرینی و شغل 
محور بودن رشته ها با مهارت پروری و حرکت به سمت دانشگاه نسل سوم و 
چهارم، توجه به رشد خوشه های فناوری و مراکز رشد واحدهای فناور، توجه 
به دوره های پودمانی مهارت پذیر تخصصی تکمیلی بین سطوح تحصیلی و 
تلفیق آموزش، پژوهش و اشتغال کارآفرینی واسطه تعامل با پژوهشکده ها 

و مراکز فرهنگ و مراکز رشد را پیگیری خواهیم کرد.

مشاور رییس جهاددانشگاهی اظهار کرد:
وجــود زیرســاخت های الزم بــرای ارایــه 

آموزشی های تخصصی 

دکتر محسن قرنفلی با بیان اینکه طی سه سال گذشته شاهد جهشی در 
بحث پروژه های بزرگ و ملی بودیم، اظهار کرد: آموزش تخصصی یکی از 
نیازهای رو به توسعه و گسترش است. تحوالت علمی و فناوری به حدی 
است که آموزش های رسمی نمی تواند پاسخگوی نیازها باشد از این رو حتما 
باید آموزش های تخصصی در کنار آموزش های رسمی در دستور کار قرار 

گیرد تا خالها پر شود.
مشاور رییس جهاددانشگاهی افزود: یکی از مزیت های جهاددانشگاهی، 
داشتن سازوکار و زیرساخت های الزم است که امیدوارم جهاددانشگاهی در 
این محور بتواند آنها را تقویت و نقش موثری در عرصه های مختلف آموزش 
ایفا کند. البته آموزش های تخصصی در یک فضای رقابتی شدیدی قرار دارد؛ 
چرا که در حال حاضر تمامی دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی با تمام قوا 

وارد این عرصه شده و فضا را رقابتی کرده اند.
وی با تاکید بر اینکه در فضای رقابتی کیفیــت حرف اول و آخر را می زند، 
گفت: توجه به کیفیت باید همواره یکی از دغدغه های جدی جهاددانشگاهی 
باشــد. همچنین نوآوری و خالقیت نیز از دیگر مواردی است که می تواند 

مجموعه جهاد را از سایر رقبا جدا کند.
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دکتر قرنفلی تصریح کرد: باید نقاط قوت جهاددانشگاهی را حفظ و تداوم 
بخشیم و از ســوی دیگر بحث یادگیری را به صورت دائمی و پیوسته در 
دستور کار قرار دهیم. توجه به توسعه آموزش های ترکیبی نیز بسیار دارای 

اهمیت است.
معاون سابق آموزشی جهاددانشگاهی در ادامه با اشاره به ایام دهه فجر گفت: 
جهاددانشگاهی یکی از دستاوردهای انقالب اسالمی است که با فضاهای 
دیگر تفاوت های دیگری دارد البته هرچند که نســبت به سالیان گذشته 
کمی فاصله گرفته ایم اما هنوز زمانی که این نهاد را با سایر دستگاه ها مقایسه 
می کنیم متوجه ویژگی های مثبت جهاددانشگاهی می شویم. باید به سهم 

خود بسیار تالش کنیم تا این امانت و نعمت بزرگ را گرامی داریم.
دکتر قرنفلی تاکید کرد: در این برهه که دوران سختی بوده و دشواری های 
زیادی ما را احاطه کرده اســت باید با تالش، فــداکاری، صبر و بردباری 
این دوره را پشت ســر بگذاریم. امروز جهاد موقعیت بسیار خوبی دارد که 

قابلیت های آن برای حاکمیت و نظام ملموس شده است.

دکتر مجدالدین خبر داد:
افزایــش 22 درصدی نــرخ جــذب و ثبت نام 
دانشــجو در مؤسســه آموزشــی عالی علمی 

کاربردی جهاددانشگاهی طی 3 سال اخیر

دکتر مجدالدین نیز که در گردهمایی معاونان آموزشی سخت می گفت با 
اشاره به تاریخچه ایجاد مؤسسه اظهار کرد: این مجموعه در سال 1377 در 
جهاددانشگاهی شکل گرفت و در دومین پذیرش دانشجویی که در دانشگاه 
جامع انجام شد، این موسسه نیز دانشجو پذیرش کرد؛ لذا به صورت یک 
مرکز با مصوبه هیأت امنا و با حضور معاونت آموزشی ایجاد شد و با 8 مرکز 
در شهرستان شروع به کار کرد و خود موسسه یک ستاد هدایت گر و برنامه 
ریز بود و خود مطلقا وارد حوزه پذیرش دانشــجو نشد و واحدها این کار را 

انجام دادند.
وی افزود: در ادامه مراکز این مؤسسه به 12 و سپس به 47 مرکز رسید. در 
سال 1390 براساس مصوبه هیأت دولت جهاددانشگاهی تقاضای تأسیس 
مؤسسه را داد که 20 اسفندماه 1390 درخواست تأسیس مؤسسه مورد 

تصویب قرار گرفت.
دکتر مجدالدین با اشاره به میزان جذب دانشجو از سال 1392 تا 1395، بیان 
کرد: در سال 1392 میزان جذب دانشجو 52 درصد بود که در سال  1393 به 
57 درصد، در سال 1394 به 67 درصد و در سال 1395 به 73 درصد رسید.

وی افزود: روند رو به رشد جذب دانشجو در این مراکز نشان می دهد که برند 
جهاددانشگاهی روز به روز برای جامعه شناخته تر می شود.

رییس مؤسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی گفت: در مهر 
ماه سال جاری 42 هزار نفر در مراکز این مؤسسه ثبت نام کردند و میزان 

دانش آموختگان این مراکز در همین سال 117 هزار و 430 نفر است.
وی در پایان تعداد عناوین تدوین و چاپ منابع درسی در این مؤسسه را 30 

مورد اعالم کرد. 

برترین پژوهشــگران، دانشجویان کارآفرین و 
دفاتر کارآفرینی جهاددانشگاهی معرفی شدند

چهل و سومین گردهمایی معاونان آموزشی واحدهای سازمانی و روسای 
مراکز آموزش علمیـ  کاربردی جهاددانشــگاهی 21 بهمن ماه با معرفی 
و تقدیر از 12 پژوهشگر، دانشــجوی کارآفرین، دفتر کارآفرینی و نشریه 

دانشجویی کارآفرین، به کار خود پایان داد. 

اسامی نفرات برتر به شرح زیر است:
  پژوهشگران برتر

رتبه اول: دکتر مسعود گلستانی پور رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی مشهد
رتبه دوم: دکتر رضا کامیاب مقدس رییس مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمان

رتبه سوم: مهندس محمد کریمی پور کارشناس آموزش مرکز علمی کاربردی 
جهاددانشگاهی یاسوج

  کارآفرینان برتر
رتبه اول: مســعود ببری زاده وحدانی فر دانشــجوی مرکز علمــی کاربردی 

جهاددانشگاهی تهران 3
رتبه دوم: مجید پوراکبر دانشــجوی کارشناسی ارشــد مرکز علمی کاربردی 

جهاددانشگاهی مشهد
رتبه سوم: حامد لطفی دانش آموخته مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی بیرجند

  دفاتر کارآفرینی برتر
رتبه اول: زنجان )مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی زنجان(
رتبه دوم: نیم ور )مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی نیم ور(
رتبه سوم: ساوه )مرکز آموزش علمی کاربردی جهاددانشگاهی ساوه(

  دانشجویان برتر
محسن نظارت از مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی سمنان

پروانه یاری از مرکز علمی کاربردی جهاددانشگاهی کرمانشاه

گفتنی است، بررسی اهداف و کلیات پیش نویس برنامه ششم توسعه ، گزارش 
عملکرد اداره های کل برنامه ریزی و توســعه آموزشی و اداره کل نظارت و 
گسترش مراکز آموزشی و تشریح برنامه ششم توسعه ، حوزه های آموزشی، 
نیارسنجی و پروژه یابی ، امور آموزشــی، تشریح سیاست های برنامه های 
آموزشی حوزه علمی - کاربردی، کمیسیون برنامه ششم توسعه در حوزه 
آموزش عالی، آموزش های علمی- کاربردی حوزه آموزش های کوتاه مدت 
و کمیسیون نیازسنجی و پروژه یابی از دیگر برنامه های این گردهمایی است.  
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چهل و هفتمین گردهمایی معاونان پژوهشــی ســازمان ها، 
پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، واحدها و مراکز جهاددانشگاهی 
سراسر کشــور 27 و 28 بهمن ماه به میزبانی جهاددانشگاهی 
واحد شهید بهشتی و پژوهشکده علوم پایه کاربردی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، چهل و هفتمین گردهمایی 
معاونان پژوهشی سازمان ها، پژوهشگاه ها و پژوهشکده ها، واحدها 
و مراکز جهاددانشگاهی سراسر کشور با حضور دکتر وحید احمدی 
معاون پژوهــش و فناوری وزارت علوم، تحقیقــات و فناوری، دکتر 
حمیدرضا طیبــی رییس جهاددانشــگاهی و معاونان پژوهشــی 
واحدهای سازمانی این نهاد در ســالن همایش های دانشگاه شهید 

بهشتی برگزار شد. 
در این گردهمایی عــالوه بر نقد و بررســی برنامه پنجــم، اهداف و 
سیاست های برنامه ششم توســعه حوزه پژوهش و فناوری و جایگاه 
پژوهش و فناوری در برنامه ششم توســعه کشور، گزارشی تحلیلی از 

عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در سال 1394 ارایه شد.

 دکتر طیبی:
ضرورت مأموریت محور بودن پژوهش های 
کشــور/ وجــود اراده بــرای پیشــرفت در 

جهاددانشگاهی 

بررسی جایگاه حوزه پژوهش و فناوری در برنامه 
ششم توسعه کشور در چهل و هفتمین گردهمایی 

معاونان پژوهشی جهاددانشگاهی
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رییس جهاددانشگاهی در این مراســم با اشاره به این که صنایع تکرار 
پذیر فرصت خوبی برای انتقال تکنولوژی به کشــور است، گفت: باید 
در خرید خارجی مدیریت داشته باشیم. ما به دنبال انتقال تکنولوژی 

هستیم. امتیاز انتقال تکنولوژی را باید جدی بگیریم.
دکتر طیبی گفت: در حوزه پژوهش و فناوری هدف ما این اســت که 
همه واحدهای جهاد براساس نیازهای ملی و یا مزیت های استانی )چه 
به وسیله خودشان و یا همکاری با سایر واحدها( فعالیت های شاخص 

پژوهشی و فناورانه، داشته باشند.
وی در ادامه با تأکید بر راه های دســتیابی به این هدف، افزود: جهاد 
برای رسیدن به این اهداف دو مســیر را دنبال می کند که یکی تهیه 
برنامه های توســعه جهاددانشــگاهی است که روشــی عرضه محور 
می باشد و راه دیگر تهیه سند نقش جهاد در اجرای نقشه جامع علمی 

کشور است.
رییس جهاددانشگاهی با اشــاره به این که اکنون در ایام تهیه برنامه 
ششم توسعه جهاد هستیم، اظهار کرد: این برنامه مقارن با تدوین برنامه 
ششم توسعه کشور است که در این راستا نیازمند اطالع از اولویت های 

برنامه ای دولت هستیم.
دکتر طیبی گفت: مدت زمان اجرای برنامه ششم توسعه جهاد نیز از سه 
سال به پنج ساله تغییر کرد تا با برنامه های دولت همراه شویم و فرصت 

برنامه ریزی درست و نظارت بر اجرا داشته باشیم. 
رییس جهاددانشــگاهی در رابطه با الزامات تهیه برنامه ششم توسعه 
این نهاد افزود: واحدهایی که تا کنون موفق به انتخاب زمینه پژوهشی 
مناسب برای فعالیت های خود نشده اند، باید طی این برنامه این کار را 
انجام دهند و نیز در افق 1404 این امر بایســتی عملیاتی شود که در 
این فرایند رییس و معاون پژوهشی و فناوری در واحدها و مدیر گروه 
تخصصی و معاون پژوهشــی و فناوری در دفتر مرکزی نقش اصلی را 

بر عهده دارند.
وی در ادامه با تأکید بر دوری از تعدد موضوع پژوهشــی و فناورانه، 
گفت: واحدهای موفق جهاد باید ُمعین واحدهای در حال توســعه 
برای کمک به انتخاب موضوع و تحقق پذیری آن در واحد باشــند و 
همه اعم از بنده به عنوان رییس جهاد، معاونت پژوهش و فناوری این 
نهاد، رییس واحد و معاون پژوهشی و خود اعضای هیأت علمی باید 
در تامین منابع برای تحقق اهداف پژوهشــی کمک کنیم و از تمام 
روش ها )چه استفاده از بودجه های دولتی و چه کارفرمایی( در تامین 

منابع بهره بگیریم.
دکتر طیبی ادامه داد: در مجموع با توجه به زمینه های مناسب فراهم 
شده برای توسعه و اعتبار عمومی و خوشنامی جهاددانشگاهی، باید از 

فرصت ها استفاده کنیم.
وی گفت: مسیر دوم برای رسیدن به اهداف، اجرایی شدن سند نقش 
جهاد در اجرای نقشــه جامع علمی کشور اســت. زمینه خوبی برای 
فعالیت های پژوهشی فراهم شده، هدف ما در این سند این است که 
دولت و نظام به ما ماموریت دهد. در برنامه های توسعه گذشته عرضه 
محور بودیم و حتی اگر قرار داد منعقد می شد باید خودمان نیازها را 
شناسایی می کردیم، اما در این برنامه در حال حرکت به سوی تقاضا 
محور بودن، هســتیم و نظام باید برای ما مأموریت مشخص کند. اگر 
چه در حال حاضر نیز خودمان ایــن مأموریت ها را برای نظام تعریف 

می کنیم. در حال حاضر نیز 7 مأموریت به ما محول شــده است که 
برای تحقق آن باید تمام تالش خود را انجام دهیم؛ که یکی از مسیرها 
خود شورای عالی انقالب فرهنگی اســت که با توجه به صحبت هایی 
که در شورای راهبری نقشــه جامع علمی انجام شده ما باید نقشه راه 
پیاده سازی را ارایه کنیم که خوشــبختانه نقشه راه تهیه و ارایه شده 
است و منتظر هستیم در کمیته های تخصصی و شورای راهبری اجرا 

شود.
عضو شــورای عالی انقالب فرهنگی تصریح کرد: تهیه دو اساسنامه 
برای دو ســازمان بســیار مهم کــه براســاس این ســند باید در 
جهاددانشگاهی تشکیل شــود از دیگر کارهایی می باشد که صورت 

پذیرفته است.
رییس جهاددانشــگاهی اظهار کرد: بحث مــا ماموریت محور بودن 
پژوهش هــا به ویژه در شــرایط محــدود منابع مالی کشــور و دادن 
مأموریت های مشخص علمی و فناورانه به جهاد و سایر سازمان ها است.
وی با اشــاره به ایجاد ســازمانی در راســتای فعالیت های توسعه ای 
بین المللی جمهوری اســالمی ایران، تاکید کرد: قصد داریم سازمان 
همکاری های توســعه بین المللی جمهوری اســالمی )ایریــکا( را با 
ماموریتی شبیه به جایکای ژاپن، تشــکیل دهیم که هدف آن انجام 
فعالیت های توســعه ای در ارتقای اهداف جامع جمهوری اســالمی 
ایران است. ضرورت ایجاد این سازمان نیز وجود مشکالت موجود در 
کمک های جمهوری اسالمی ایران به کشورهای هدف است؛ زیرا این 
کمک ها بالعوض هســتند، موازی کاری صورت می گیرد و حتی در 

مواقعی در این کمک ها به اهداف ملی نمی رسیم. 
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: مســیر دیگری که برای اجرای 7 
مأموریت و سند نقش جهاد در نقشــه جامع علمی کشور به دنبال آن 
هستیم، مجلس و برنامه ششم توسعه است. در این راستا سه موضوع را 
در مجلس دنبال کردیم که شامل اجرای خود سند و تأمین منابع مالی 
اجرای آن، بحث انتقال تکنولوژی حمل و نقل ریلی و آب شیرین کن ها 

می شود.
وی با اشــاره به این که صنایع تکرار پذیر فرصــت خوبی برای انتقال 
دانش فناوری است، گفت: باید در خرید خارجی کشور مدیریت وجود 
داشته باشــد. ما به دنبال امتیاز انتقال تکنولوژی هستیم و باید آن را 

جدی بگیریم.
دکتــر طیبــی ادامــه داد: مهمتریــن راه در تحقق اهــداف، ایجاد 
توانمندی های اولیه در جهاد و واحدها و سپس ارایه آن به مسووالن که 
توانایی پذیرش مسوولیت های بزرگ را دارند - برای ایجاد این توانمندی 
اولیه ساختار مناســبی در دفتر مرکزی جهاددانشــگاهی داریم - و 
تشکیل گروه های پژوهشی و انجام فاز صفر و یک برنامه با استفاده از 
منابع معاونت پژوهش و فناوری است که در این راستا انتخاب موضوع 

مهمترین گام در تحقق این مسیر می باشد.
رییس جهاددانشگاهی از تهدیدهای پیش روی فعالیت های پژوهشی 
گفت و تاکید کرد: عدم شکل گیری اراده پیشرفت دانش بنیان در کشور 
که ریشه  در سیاسی شدن غیرضروری کشور و عدم خودباوری برخی 
از مدیران و تحریم است باعث می شــود فرصت برنامه ریزی درست و 
بلندمدت را از کشور بگیریم و عدم کارایی نظام عالی علمی، فناوری و 

نوآوری هم حاصل همین عدم برنامه ریزی درست است.
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وی افزود: مقاله محور شــدن و از دســت دادن نیروهای کیفی و عدم 
انتخاب درست زمینه های پژوهشی، از دیگر تهدیدهای داخلی است که 

مانع توسعه فعالیت های پژوهشی می باشد.
دکتر طیبی اظهار کرد: وجود اراده برای پیشرفت در جهاددانشگاهی، 
وجود نیاز در کشــور، وجود منابع مالی در کشــور و وجود رسانه در 
جهاددانشگاهی از فرصت هایی است که باید از آن ها بهره برد. لذا باید 
برای رفع نیازها قابلیت ایجاد کنیم و با استفاده از همه ابزارها این قابلیت 
را در خدمت توسعه کشــور و خدمت به مردم قرار دهیم که روش آن 
اصالح روش بازاریابی، تشکیل شرکت های دانش بنیان، پیگیری شدید 

و استفاده درست از رسانه است.
دکتر طیبی در پایان سخنان خود ضمن تبریک به جهاددانشگاهی واحد 
خواجه نصیر به مناسبت کسب رتبه در جشنواره خوارزمی امسال، گفت: 
این ضرورت وجود دارد که معاونت پژوهشی و فناوری جهاد بخشی را 
تعیین کند تا واحدها را ملزم به شرکت در جشنواره های معتبر علمی 
کند. زیرا در جهاددانشگاهی پروژه ها و طرح های علمی در سطح باالیی 

وجود دارد. 

دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم 
تحقیقات و فناوری:

جهاددانشــگاهی در انتقــال فنــاوری و 
تکنولوژی به داخل کشور نقش مهمی دارد 

دکتر احمدی معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری 
در جمع معاونان پژوهش و فناوری واحدهای سازمانی جهاددانشگاهی 
با اشاره به این که در حال حاضر شــاهد تحوالت و توفیقات عملکرد 
جهاددانشگاهی در بســیاری از حوزه ها و عرصه های مختلف هستیم، 
گفت: جهاددانشگاهی می تواند در انتقال فناوری و تکنولوژی به داخل 
کشور نقش مهمی ایفا کند، هرچند شرکت های دانش بنیان می توانند 
در این حوزه ورود پیدا کنند، اما خیلی حرفــه ای نخواهد بود و جهاد 

می تواند مسوولیت این کار را برعهده گیرد.
دکتــر وحیــد احمدی بــا تاکید بــر تحــول فکــری و اثرگذاری 
جهاددانشگاهی در نظام توسعه کشور اظهار کرد: جهاددانشگاهی از 
ابتدا با این تفکر که چه کنیم تا دانشگاه منشا تحولی در نظام فکری 

و نظام توسعه کشور باشد، شکل گرفت. تاریخ تحول جهاددانشگاهی 
همراه با انقالب قابل تأمل و تفکر است و مبنای این تفکر پیوند بین 
دو فرهنگ جهادی و انقالبی و فرهنگی کــه مبتنی بر نظام فکری، 
علمی و نوین است. البته این به معنی جدایی این دو نیست بلکه به این 
معناست که ارزش های انقالب را بتوانیم پیوند دهیم و با نظام علمی 

حاکم بر دنیا در آمیزیم.
 معاون پژوهش و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تصریح کرد: 
البته در حال حاضر شاهد تحوالت و توفیقات بسیاری در حوزه ها و 

عرصه های مختلف در عملکرد جهاددانشگاهی هستیم. 
وی در خصوص مأموریت و نقش آفرینی جهاد در نظام توســعه علمی 
کشور گفت: با سبقه ای که برای جهاددانشــگاهی قایل هستیم، باید 
مروری کنیم تا مشخص شــود در راستای این حرکت مبنایی که آغاز 
شــده چه کار باید کرد تا پیوندی با نظام توســعه علمی کشور داشته 
و هم افزایی آن بیشــتر گردد، اکنون مرزهای علمی در حال برداشته 
شدن است و نمی توان مرزی میان علوم پایه و علوم کاربردی قایل شد، 
همچنین بروز و ظهور حوزه های میان رشــته ای، به این قضیه دامن 
می زند، جهاددانشــگاهی این توانایی را دارد که از این موقعیت نیز در 

جهت مطلوب استفاده کند.
دکتراحمدی یادآور شد: خاستگاه جهاددانشگاهی در شروع فعالیتش، 
دانشگاه بوده و اکنون در بسیاری از دانشگاه ها شعبه آن وجود دارد و با 
توجه به صحبت های دکتر طیبی پیرامون ماموریت گرایی و هدفمند 
کردن برنامه ها در این نهاد، باید بررســی کرد در حوزه پژوهش، چه 
شاخص هایی برای فعالیت پژوهشی در جهاددانشگاهی را توقع داریم، 
در این راستا ضروری اســت پیوندی ارگانیک میان جهاددانشگاهی و 
دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور برقرار شود و وظیفه وزارت علوم نیز 

یاری رساندن به این نهاد در اجرای ماموریت هاست.
وی در ادامه بــا تأکید بر این که بحث تبدیل پژوهش به دســتاوردی 
که قابل عرضه باشد به شدت احســاس می شود، اظهار کرد: در برخی 
دانشگاه ها پایلوت  R&D ایجاد شده و یا در حال ایجاد است و آن چیزی 
که ما نیاز داریم این اســت که استاد و دانشــجو وقتی هنگام ورود به 
دانشگاه این رابطه را احساس کند اگر درسی می خواند و تحقیقی انجام 
می دهد می توان آن را در این پایلوت تست کند، در این صورت است که 
هم صنعت احساس می کند در دانشگاه وجود دارد و هم دانشگاه حضور 
صنعت را در کنار خود حس می کند. لذا ضرورت دارد اکوسیستمی که 
باید مجموعه دانش، تحقیق و صنعت را در کنار هم داشــته باشد را به 
صورت پایلوت در دانشگاه ایجاد کنیم که جهاددانشگاهی هم می تواند 
قسمتی از این کار را بر عهده بگیرد و ما هم به عنوان وزارت علوم از این 

کار حمایت می کنیم. 
معاون پژوهشی و فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری خاطرنشان 
کرد: این نهاد باید عالوه بر حضور فیزیکی در دانشــگاه ها، در صحنه 
بین الملل نیز حضور فعال داشــته باشــد؛ زیرا حضــور در پروژه های 

بین المللی یک ضرورت است.
وی افزود: مشکل دیگر عدم ماموریت گرایی است و بایستی به اولویت ها، 
آمایش منطقه ای و آمایش علم و فناوری توجه شود. درصد پژوهش های 
ما رقم قابل قبولی نیســت. جهاد می تواند در تجاری سازی و توسعه 

چرخه علم و فناوری کمک شایانی کند.
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معاون توسعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه 
و بودجه:

توان جهاددانشــگاهی در تبدیل پژوهش به 
محصول راهی برای غلبه بر مشکل بیکاری 

فارغ التحصیالن کشور است

دکتر محمدرضا واعــظ مهدوی میهمــان مدعو چهــل و هفتمین 
گردهمایــی معاونــان پژوهش و فنــاوری جهاددانشــگاهی گفت: 
جهاددانشگاهی طبق رســالتی که دارد، ظرفیت تبدیل پژوهش ها به 
محصول و تولیــد را دارد، در این صورت می توان بر مشــکل بیکاری 
فارغ التحصیالن کشور غلبه کرد، ما نیز آمادگی حمایت از این ظرفیت 

را داریم.
معاون توســعه امور علمی و فرهنگی سازمان برنامه و بودجه در رابطه 
با جایگاه جهاددانشــگاهی در حوزه پژوهــش و فناوری،گفت: طبق 
آیات قرآن، منطق دعوت پیامبران و قــرآن کریم، بهره مندی عادالنه 
همه انسان ها از نعمات الهی است. با توجه به سابقه جهاددانشگاهی، 
خوش نامی و نیروهای خدومی که در این نهاد رشد کرده اند، جایگاه و 
نقش ویژه و جدی در حوزه پژوهش و فناوری در کشور دارد و بازخوانی 

این جایگاه و نقش و ایفای آن، اهمیت فوق العاده ای دارد.
دکتر واعظ مهدوی افزود: انتظار ما از جهاددانشگاهی، ایفای نقش ملی 
در حوزه تحقیقات و پژوهشی اســت، در این راستا باید لیست برنامه 
ششم توسعه استخراج شود، همچنین واحدها بایستی به مسایل کشور 
حساس باشند و نیز تصمیمات در این حوزه با مطالعات پژوهشی همراه 

گردد.
وی گفت: جهاددانشــگاهی طبق رســالتی که دارد، ظرفیت تبدیل 
پژوهش ها به محصول و تولید را دارد، در این صورت می توان بر مشکل 
بیکاری فارغ التحصیالن کشور غلبه کرد، ما نیز آمادگی حمایت از این 

ظرفیت را داریم.
معاون ســازمان برنامه و بودجه با تاکید بر اقتصاد دانش بنیان گفت: 
چالش ها و آســیب هایی که در رابطه با وضعیت علــم و فناوری طی 
برنامه ششم ذکر شد، باید از هم اکنون جهت تدوین برنامه هفتم مورد 
بررسی قرار گیرد و حل شود، قرار گرفتن در جایگاه نقد و نظر، بایستی 

از دیگر عرصه هــای فعالیت جهاد در حوزه پژوهش و فناوری باشــد، 
جهاددانشگاهی با این سابقه و وجود شــخصیت های صاحب نظر در 
این مجموعه، الزم است به حوزه نقد اقدامات و برنامه در حوزه پژوهش 

ورود پیدا کند.
وی افزود: الیحه قانون بودجه 96 براســاس منابع و مصارف تدوین 
گردیده، منابع شامل درآمدها )مالیات، گمرک، موزه ها و ...(، واگذاری 
دارایی های ســرمایه ای )نفت( و واگــذاری دارایی های مالی )اوراق 
مشارکت، اوراق خزانه، وام و ...( و مصارف شــامل هزینه ها، تملک 
دارایی های سرمایه )عمرانی( و تملک دارایی های مالی )بازپرداخت 
بدهی های اوراق مشــارکت و ...( اســت. در این خصوص الزم است 
مسایل در سطح توســعه )فرهنگ، نظام اولویت گذاری و محورها(، 

کالن و خرد )بنگاه ها و فرایندها(، تفکیک و سطح بندی شوند.
واعظ مهدوی با اشــاره به عواملی که اجازه تولید را نمی دهند، گفت: 
متغیرهای نهادی توسعه ای از جمله فســاد )فساد ساختاری و تالقی 
منافع(، ارجحیت منافع بخش های غیرمولــد و ارجحیت مالحظات 
کوتاه مدت بر مالحظات درازمدت در رفتار دولت ها، عواملی هستند که 

اجازه نمی دهند تولید خوب شکل بگیرد.
وی در ادامه با تاکید بر سیاســت های اقتصــاد مقاومتی برنامه پنجم 
توسعه یادآور شد: محور سیاســت های اقتصاد مقاومتی، تولید ملی 
اســت. اهمیت رفع موانع تولید و آسیب شناســی تولید ملی، اشتغال 
و کارآفرینی، از سیاســت های اقتصاد مقاومتــی در برنامه پنجم بود، 
همچنین فرهنگ سازی وگفتمان ســازی اقتصاد مقاومتی در حیطه 
قاعده گذاری، سیاست گذاری و تصمیم گیری، در حیطه نظام پاداش 
و در حیطه سازه های فکری و بنیادهای فرهنگی، دیگر محور سیاست 

اقتصاد مقاومتی در این برنامه بوده است.
معاون توسعه امور علمی و فرهنگی ســازمان برنامه و بودجه با اشاره 
به آسیب شناسی وضعیت علم و فناوری در برنامه ششم توسعه اظهار 
کرد: با همکاری معاونت پژوهشــی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری، 
معاونت پژوهشی وزارت بهداشت، معاونت پژوهشی جهاددانشگاهی، 
انجمن های علمی و ...، آسیب شناسی وضعیت علم و فناوری در برنامه 
ششم توسعه انجام شد و مشکالت و چالش های حوزه پژوهش و فناوری 
کشور را استخراج کردند که شــامل نبود انسجام در سیاست گذاری و 
راهبری کالن علــم و فناوری و وجود مــوازی کاری و ابهام در وظایف 
دستگاه های ذی ربط، نبود ثبات در مدیریت پژوهشی کشور، کیفیت 
پایین تولیدات علمی، انتشــارات و مقاالت علمی، در عین اســتمرار 
تولیدات کمی، پایین بودن نرخ رســوخ و انتقال )انتشــار( فناوری و 
تجاری سازی پژوهش های به ویژه دولتی بر اساس نیازهای بازار و جامعه 
، متنوع نبودن منابع مالی پژوهشی و فناوری، تحقق نیافتن سهم سه 
درصدی پژوهش از تولید ناخالص داخلی طی دو برنامه اخیر توسعه، 
نقش پر رنگ دولــت در تامین منابع مالی توســعه فناوری و کم رنگ 
بودن نقش بخش خصوصی، نبود ارتباط و شبکه سازی بین بخش های 
قدرتمند اقتصادی و شــرکت های دانش بنیان، ضعف زیرساخت ها و 
نظام های پشتیبان پژوهش و فناوری، ضعف نظام آماری و اطالعاتی، 
فرسودگی زیرســاخت ها و به روز نبودن تجهیزات پژوهشی، فناوری 
هراسی و دانایی ستیزی و نیز نبود فرهنگ مراجعه به مراکز پژوهشی 

برای رفع معضالت می شود.
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دکتر پورعابدی:
ترویــج فرهنگ تجــاری ســازی مهمترین 
رویکرد دوره مدیریت جدید معاونت پژوهشی 

جهاددانشگاهی
معاون پژوهشــی و فناوری جهاددانشــگاهی نیز در چهــل و هفتمین 
گردهمایی معاونان پژوهشی واحدهای جهاددانشگاهی در رابطه با برنامه 
ریزی های انجام شده برای این معاونت گفت: تالش برای تجمیع ساختارها، 
امکانات، جذب هوشمندانه نیروی انســانی برای ورود به کارهای بزرگ، 
متوازن کردن فعالیت ها، ایجاد ارتباط مناسب و سیستمی حوزه پژوهش 
با دانشگاه و موسسات آموزش عالی، توجه ویژه به بخش خصوصی در اخذ 
پروژه ها و ترویج فرهنگ تجاری سازی از مهمترین رویکردهای در دوره 

مدیریت جدید این حوزه است.
دکتر پورعابدی بیان کرد: ثقل فعالیت های جهاد در حوزه پژوهش و فناوری 
است و از جهت منابع انســانی از700 عضو هیات علمی جهاددانشگاهی، 

نزدیک به 500 نفر در حوزه پژوهش و فناوری مشغول به فعالیت هستند.
وی اظهار کرد: نکته قابل توجه، فعالیت در حوزه پژوهشــی اســت؛ زیرا 
کارهای این حوزه زمان بر و طوالنی است و فعالیت در آن نیازمند دقت، 

حوصله و پیگیری خوب و طوالنی می باشد.
دکتر پورعابدی با تاکید بر اشــراف رییس جهاددانشگاهی در حوزه پژوهش 
و فناوری گفت: دکتر طیبی در حوزه پژوهش و فناوری صاحب نظر هستند 
و اشراف خوبی به این حوزه دارنــد، در این زمینه نیز الزم است از خرد جمعی 
معاونان پژوهش و فناوری واحدهای جهاددانشگاهی در این حوزه استفاده کنیم.

معاون پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی با اشاره به برخی اهداف در حوزه 
پژوهش و فناوری تاکید کرد: از اهداف برنامه ششم توسعه در حوزه پژوهش 
و فناوری، ترویج فرهنگ تجاری سازی در همه سطوح این حوزه است که در 
این راستا باید تیم، پروژه و شرکت تشکیل، فعالیت های پروژه ای در جهاد 
دنبال شود و از این طریق همکاری بین محققان توسعه یابد. همچنین باید 
برای تجمیع ساختارها، امکانات، جذب هوشمندانه نیروی انسانی برای 
ورود به کارهای بزرگ، متوازن کردن فعالیت ها، ایجاد ارتباط مناســب 
و سیستمی حوزه پژوهش با دانشگاه و موسســات آموزش عالی تالش 
کرده و از ظرفیت دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری در اجرای 
پروژه های پژوهشــی بهره گرفت و مراکز تخصصــی در حوزه پژوهش و 

فناوری را به حوزه تجاری سازی نزدیک کرد.
وی درخصوص برنامه ششم توسعه جهاد در حوزه پژوهش و فناوری یادآور 
شد: در حوزه پژوهش و فناوری، در برنامه اول تا سوم توسعه جهاددانشگاهی؛ 
طراحی، تصویب و استقرار نظام برنامه ریزی همچون اهداف کلی، کیفی و 
غیرقابل سنجش و ارزیابی دنبال شد، در برنامه چهارم به دنبال کمی و قابل 
سنجش نمودن اهداف )بدون ارزیابی( و در برنامه پنجم در پی ارزیابی اهداف 

و برنامه ها را در حوزه پژوهش و فناوری بودیم. در برنامه ششم نیز برقراری 
ارتباط ساختارمند بین منابع و برنامه ها را در دستور کار داریم. توجه ویژه به 
بخش خصوصی در اخذ پروژه ها و ترویج فرهنگ تجاری سازی از مهمترین 

رویکردها در دوره مدیریت جدید این حوزه است.

در ادامه دکتر حمید امین اسماعیلی مشــاور رییس جهاددانشگاهی و 
معاون سابق پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی در جمع معاونان پژوهشی 
واحدهای سازمانی این نهاد گفت: کارها در عرصه علم و فناوری تدریجی 
اســت و باید صبوری کرد. کار این حوزه کار انقالبی به معنای فرهنگی 
نیست. معنای انقالب، تحول بنیادین است؛ بنابراین کار در حوزه علم و 
فناوری و دانش در واقع کار تدریج و تدرج است، اما با استمرار و پیوستگی.

وی در ادامه افزود: بنابراین ما در حوزه علم و فناوری باید اهل اصالح در 
روش و قایل به تدریج، تدرج و بهبود کار باشــیم. یعنی در هدف انقالبی 
باشیم و اهداف بلندمدت داشته باشیم. اما این ها با اقدام یکباره، خشن و 
بنیادین سامان نمی گیرد و باید به تدریج به اهداف برسیم و با بررسی وضع 

موجود، نگاهمان به آینده مطلوب باشد و گام به گام پیش بریم. 
دکتر امین اســماعیلی در پایان به بیان اهم اقدامات انجام شده در حوزه 
پژوهش و فناوری در زمان معاونت خود پرداخت و گفت: از اهم این اقدامات 
می توان به ساماندهی نیازسنجی و پروژه یابی، تمرکز بر پروژه های بزرگ، 
کمک به تأسیس شرکت های دانش بنیان، تصویب 10 طرح پژوهشی ملی 
در حوزه علوم انسانی و اجتماعی، اخذ 8 ردیف بودجه برای پژوهشکده های 
مختلف، تصویب و فعال ســازی 12 پروژه مصوب، صدور حکم راه اندازی 
پژوهشکده های جدید، حمایت از 13 واحد در حال توسعه برای دستیابی به 

یک حوزه کاری شاخص در سطح ملی و منطقه ای و ... اشاره کرد.

مدیرگــروه فنی و مهندســی معاونــت پژوهش و 
فناوری جهاددانشگاهی: 

ضرورت ورود این نهاد در طرح های کالن ملی
مهندس میرزرگر نیز بــا تاکید بر نقاط قوت جهاد بــه منظور ورود به 
طرح های کالن پژوهشی، اظهار کرد: اعتماد نظام به جهاد و نیز وجود 
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تجربیات موفق در اجرای طرح ها، زمینه ای جهــت ورود این نهاد به 
عرصه های کالن پژوهشی و فناوری باشد.

وی با تاکید بر لزوم ورود جهاددانشــگاهی در طرح های کالن پژوهشی، 
خاطرنشان ساخت: جهاددانشگاهی دارای قدمتی باال و یک نهاد انقالبی، 
پیشتاز، پویا، پرتالش و مومن است. اکنون از دهه 60 فاصله گرفته ایم و 
بر همین اساس توقعات از جهاددانشگاهی تغییر کرده، جامعه در زمینه 
پژوهشــی از جهاد توقع دارد تا در عرصه خودکفایی ملی، رفع نیازهای 
جامعه، اقتدار ملی و امنیت و آسایش جامعه فعالیت داشته باشد، همچنین 
توقعات نظام از جهاد در حوزه پژوهش نیز توجه به نیاز مردم و رفع آن، انجام 
طرح های ملی، تولید فناوری و محصول، انجام کارهای بدیع در صحنه علم 
و فناوری، ایجاد ارزش افزوده، تعامل با دانشگاه و نه تداخل، تجاری سازی، 

کسب فناوری از شرکت های خارجی و ... است.
مدیرگروه فنی و مهندسی جهاددانشگاهی در توضیح چرایی ورود جهاد 
به طرح های کالن، گفت: دالیل اینکه ضرورت دارد جهاددانشــگاهی 
در طرح های کالن پژوهشــی و فناوری ورود پیدا کنــد؛ ورود رقبای 
فعال مشابه با جهاد، همچون دانشــگاه ها، پژوهشکده ها، شرکت های 
دانش بنیان و مراکز R&D شــرکت های بزرگ است، همچنین عدم 
اختصاص بودجه تحقیقاتی در کشور به راحتی گذشته، نیاز جامعه به 
تبدیل علم به محصول و وجود ارزش افزوده باال در طرح های کالن، از 

دیگر دالیل لزوم ورود جهاد به طرح های کالن پژوهشی است.
مهندس میرزرگر در تبیین الزامات ورود جهاد به طرح های کالن پژوهشی 
تصریح کرد: از جمله مواردی که الزام های ورود به طرح های کالن پژوهشی 
اســت می توان به این موارد اشاره کرد: تغییر در ســاختارهای مختلف 
به خصوص بازاریابی، تغییر در سیســتم مالی و آمــوزش نیروهای الزم، 
همچنین تجمیع توانمندی ها به خصوص گروه های پژوهشــی و مراکز، 
ورود به مسایل مالی بزرگ و نیز ارتباط با صاحبان فناوری های جهانی، از 

دیگر الزام های ورود به طرح های کالن در حوزه پژوهش و فناوری است.
وی در پایان با تاکید بــر نقاط قوت جهاددانشــگاهی جهت ورود به 
طرح های کالن پژوهشی کشور یادآور شد: جهاددانشگاهی یک برند 
و در کشور دارای اعتبار و خوش نامی است، وسعت شبکه حضور جهاد 
در سطح کشور، وجود حوزه ها و تخصص های مختلف در جهاد، حضور 
نیروهای جوان، متخصص و با انگیزه، اعتماد نظام جمهوری اسالمی 
به جهاد و نیز وجود تجربیات موفق در اجــرای طرح ها، از نقاط قوت 
جهاددانشگاهی اســت که می تواند زمینه ای جهت ورود این نهاد به 
عرصه های کالن پژوهشی و فناوری در سطح داخلی و بین المللی باشد.

رییس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی: 
ضرورت اجرای طرح هایی که منجر به توسعه 

و تحول می شود

دکتر سعید میرزایی رییس جهاددانشــگاهی واحد شهید بهشتی اظهار 
کرد: با توجه به این که این گردهمایی مقارن شــده است با شروع دوره 
جدید مدیریت دکتر طیبی و شروع به کار دکتر پورعابدی به عنوان معاون 
پژوهش و فناوری و برنامه هایی که دارند، امیدوارم این گردهمایی نقطه 
عطفی در فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی باشد و 

باعث تحول و توسعه در فعالیت های این نهاد شود.  
وی افزود: فعالیت جهادانشگاهی در حوزه های مختلفی صورت می گیرد 
که یکی از مهمترین حوزه های فعالیت این نهاد که جامعه با آن آشناست، 
فعالیت های حوزه پژوهش و فناوری است؛ لذا اجرای طرح هایی که منجر 
به توســعه و تحول می شــود در این حوزه کاری می تواند کل مجموعه 

جهاددانشگاهی را متحول کند.
رییس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی افزود: ما امروز شاهد فعالیت 
جهاددانشگاهی در حوزه های مختلفی همچون پزشکی، علوم پایه، فنی 
مهندسی، هنر و ... هستیم و دستاوردهای شاخص این نهاد را در جای جای 

مختلف کشور می بینیم.
وی در پایان تصریــح کرد: تمام زمینه هایی که جهاددانشــگاهی در آن 
فعالیت دارد طرح های ارزنده و شــاخصی اســت و امیداوریم با توجه به 
شرایط مناســب موجود برای این نهاد، حمایت های خوب مقام معظم 
رهبری، حمایت دولت و نمایندگان و شرایطی که برای توسعه و تحول در 
فعالیت های این نهاد بیش از پیش وجود دارد شــاهد توسعه و تحول در 

فعالیت های جهاددانشگاهی باشیم.

برگزاری نمایشــگاه عملکرد حوزه پژوهش و 
فناوری جهاددانشگاهی

در حاشیه این گردهمایی نیز »نمایشگاه عملکرد حوزه پژوهش و فناوری 
جهاددانشگاهی« برپا شد و ساختارهای پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی 
و روند رشد آن از ابتدا تا کنون در قالب طرح های اینفوگرافیک در معرض 

دید معاونان و مدیران پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی قرار گرفت.
همچنین عملکرد حوزه پژوهش و فناوری جهاددانشگاهی از ابعاد گوناگون 
در قالب نمودارهای اینفوگرافیک در 12 قاب ساختارهای پزوهشی، روند 
رشد و توسعه آنها از ابتدا تا کنون، روند رشد طرح های پژوهشی، مقاالت 
چاپ و ارایه شده، کتب منتشره حاصل از پژوهش ها، ثبت اختراعات و سایر 
نتایج حاصل از پژوهش ها و وضعیت آن ها در ســال 1394 از مقوله هایی 
که نمایشــگاه تالش کرده بود تصویری کامل از پژوهــش و فناوری در 

جهاددانشگاهی ارایه نماید.
دکتر طیبی رییس جهاددانشــگاهی، دکتر پورعابدی معاون پژوهش و 
فناوری، دکتر شاهوردی عضو هیأت امنای جهاددانشگاهی، دکتر میرزایی 
رییس جهاددانشگاهی واحد شهید بهشتی و دکتر بدراقی معاون پژوهشی 

پژوهشکده علوم پایه کاربردی از این نمایشگاه بازدید کردند.
گفتنی است، در این گردهمایی از دکتر وحید احمدی معاون پژوهش و 

فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری تقدیر شد. 
از دیگر برنامه هــای این گردهمایــی می توان به ســخنرانی با موضوع 
»ســلول های بنیادی از تولید علم تا کاربرد آن«، »سیاست های جدید 
پژوهشگاه ابن سینا« و »پروژه یابی، چالش ها، و انتظارات«، پخش کلیپ 
عملکرد سه ساله حوزه پژوهش و فناوری، نقد و بررسی برنامه پنجم، تشریح 
اهداف و سیاست های برنامه ششم توسعه حوزه پژوهش و فناوری و گزارش 

تحلیل عملکرد حوزه پژوهش و فناوری در سال 1394 اشاره کرد.
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همایش ملی »فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم 
در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور« به همت پژوهشگاه 
علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 27 بهمن ماه 

برگزار شد.

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، همایــش ملی فرهنگ 
دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم 27 بهمن ماه با حضور مسووالن 
جهاددانشگاهی و وزارت علوم و جمعی از اساتید و پژوهشگران در سالن 

شهید دهشور دانشکده علوم دانشگاه تهران برگزار شد.

محمدرضا واعظ مهدوی:
کارآفرینی، ترویج فرهنگ اسالمی و نهادینه 

کردن علم؛ وظایف مهم جهاد دانشگاهی

معاون توسعه امور علمی و فرهنگی ســازمان مدیریت در این همایش 
جهاددانشگاهی را یک نهاد مردمی دانســت و گفت: ایجاد کارآفرینی و 
خودباوری و ترویج الگوهای موفق، مشارکت در ترویج فرهنگ اسالمی و 
نهادینه شدن علم و مشارکت در ترویج و ارتقای کرسی های نظریه پردازی 
سه وظیفه مهم در عرصه فرهنگی است که به این نهاد محول شده است.

محمدرضا واعظ مهدوی با تاکید بر وظایف جهاددانشگاهی در پیشبرد علم 
و فرهنگ کشور در سخنرانی خود بیان کرد: این طور که در سند نقشه جامع 
علمی کشور قید شده است 7 ماموریت به جهاددانشگاهی محول شده است 
که 3 ماموریت آن در حوزه فرهنگ اســت که شامل؛ »ایجاد کارآفرینی ، 
خودباوری و ترویج الگوهای موفق«، »مشارکت در ترویج فرهنگ اسالمی 
و نهادینه شدن علم در راستای فرهنگ اسالمی«، »مشارکت در ترویج و 

ارتقاء کرسی های نظریه پردازی، نقد و مناظره« می شود.
وی در ادامه بیان کرد: جهاد دانشگاهی یک نهاد انقالبی بوده است و ما 
در ســال های پیش از انقالب امیدوار بودیم که دانشگاه های ما روزی به 
رسالت اصلی خود عمل کنند؛ در آن سال ها ما که دانشجو بودیم احساس 
می کردیم اساتید به وظایف خود درست عمل نمی کنند، نسبت به وضعیت 
کشور حساس نیستند و کار خود را کامال درست انجام نمی دهند، در واقع 
از مردم نبودند. در آن سال ها در جمع دانشجویی می گفتیم که اگر روزی به 
جایی رسیدیم این روند را تغییر خواهیم داد. در سال های آغازین انقالب، 
جهاددانشگاهی رسالت داشت که دانشگاه را مردمی و وارد جامعه کند. 

امروز نیز رسالت ها پا برجا است و همچنان ادامه دارد.

همایش "فرهنگ دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان 
علم در راستای تحقق نقشه جامع علمی کشور"

به ابتکار جهاددانشگاهی و با حضور محققان و دانشگاهیان برگزار شد؛
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واعظ مهدوی در تدوین سه برنامه فرهنگی دانشگاهی گفت: در تعمیق 
کرسی های مناظره، نقد و بررسی باید بررسی شود جهاددانشگاهی کجا 
قرار دارد. من در این رابطه به این نهاد پیشــنهاد می کنم کرسی ها را در 
استان های مختلف با موضوعاتی که جهاددانشگاهی در آن صاحب نظر 
شده اســت، راه اندازی کند. در برنامه نهادینه شدن علم و ترویج فرهنگ 
اسالمی می توان گفت امروزه علم را مدرک می دانند و مدرک فرد را مالکی 
برای میزان علم آن شــخص قرار داده اند. امروز که پیشــرفت علم بسیار 
سریع است و دانشمندان در هر لحظه به علوم جدیدی دست پیدا می کنند 
گفته شده تنها 15 درصد از علم انسان به کار گرفته شده است و باقی علم 
و توانایی انسان شامل دانش ضمنی می شود. این دانش ضمنی اگر کمی 
با علوم آکادمی ترکیب شود، بازده بهتری خواهد داشت، در واقع نهادینه 
شدن علم به باز تعریف کردن علم باز می گردد. در رابطه با ارتقا کار آفرینی 
و ترویج الگوهای موفق شناخت موانعی که بر ســر راه کار آفرینی وجود 
دارد مانند فساد، ترجیح  دادن برنامه های کم بازده به برنامه های پر بازده 
و زیاده خواهی از وظایفی است که جهاددانشگاهی در حوزه کار آفرینی 
باید پیگیری کند. در حقیقت برگزاری نشست ها و صحبت کردن تنها ده 
درصد از کار است و 90 درصد کار اقدام کردن و دست به کار شدن می باشد.

تاکید معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی بر 
مولفه هــای فرهنگ دانشــگاهی در تاریخ 

تمدن اسالم

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی نیز در سخنانی با بیان این که نهاد علم 
و دانشگاه نظام داللت گرایی با عنوان »فرهنگ دانشگاهی« دارد، گفت: 
مولفه های این فرهنگ را می توان با نگاهی به تاریخ تمدن ایران و اسالم و 

همچنین نهادهای مدرن آموزشی شناسایی و معرفی کرد.
دکتر پورعلی با بیان اینکه نهاد علم و دانشــگاه، نظام داللت گرایی دارد 
که می توان از آن به عنوان فرهنگ یاد کرد، گفت: این نظام داللت گر که 
آموختنی، اکتسابی و قابل انتقال اســت، حاوی ارزش ها، قیود و ضوابط 

هنجاری بوده که مرزهای آن را تعیین می کند.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی افزود: فرهنگ دانشگاهی دربرگیرنده 
معانی، ارزش های مشترک و هنجارهایی است که از تاریخ علم، دانشگاه و 
داستان های اکتشافات و ارتباطات دانشمندان و تجربه های زیستی عالمان 
و دانشگاهیان سرچشمه می گیرد و یکی از منشاهای زندگی، حس هویت، 

اخالق، منش و کنش انسان دانشگاهی می شود.
وی ادامه داد: این فرهنگ در فضای معنایی و نمادین خود، روال ها، قواعد و 
الگوهای اجتماعی و تعاملی متمایزی را پرورش می دهد که حتی به صورت 

آیینی قابل ردیابی است.

دکتر پورعلی با بیان اینکه این فرهنگ بر کنش های دانشــگاهی و اهل 
علم کنترل و نظارت نامرئی اعمال می کند و برای تثبیت و سیطره خود 
روش های کنترلی خاص خود را دارد، گفت: ویژگی ها و مشــخصه ها و 
مؤلفه های این فرهنگ را می توان با نگاهی به تاریخ تمدن ایران و اسالم و 

همچنین نهادهای مدرن آموزشی شناسایی و معرفی کرد.
وی افزود: این مطالعه ما را با مجموعه متمایــزی از هنجارها و آداب که 
تالش می شود از طریق فرآیند جامعه پذیری دانشگاهی در محیط های 

علمی نهادینه شود، آشنا کرده و فشار و الزام نهادی آن را عیان می کند.
دکتر پورعلی یادآور شد: مفهوم آداب علم یا الزامات نهادی یا هنجارهای 
علم در حکم نسخه ها، تجویزات، توصیه ها، ترجیحات و امور مجازی است 
که نزد اجتماع اندیشمندان علمی مشروعیت دارد و اعمال اقتدار می کند. 
شناسایی و تالش برای نهادینه ســازی این آداب و الزامات و هنجارهای 

مشترک با کارآمدی و اثربخشی علم گره خورده است.
 معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه تعقل و تفکر که شالوده و 
چشمه جوشان علم است، در قرآن از جایگاه رفیعی برخوردار است، اظهار 
کرد: اسالم تحصیل علم را بر هر زن و مرد مسلمان واجب کرده و در روایات 
علم مطلق ذکر شده که شامل تمام رشته های علمی است و هیچ استثنایی 

در تحصیل از لحاظ زن و مرد بودن وجود ندارد.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با تاکید بر اینکه زمان، مکان، جنسیت، نژاد و 
اعتقاد نباید مانع شکل گیری فضای علمی باشد، افزود: یکی از الزامات نهادی 
علم وجود فضای آزاد و دور از تصورات قالبی و تعصبات عقیدتی، حرفه ای و 
فرهنگی است. یافته ها و اکتشافات علمی میراث مشترک اجتماع علمی و 
جامعه است. این میراث باید مستقل از خصوصیات شخصی یا اجتماعی باشد 

و صرفاً بر اساس قابلیت و محتوای آنها داوری کرد.
وی تصریح کرد: برای به رسمیت شناخته شدن در مجامع علمی، اصالت 
کشف تعیین کننده اســت. هر پژوهشگری در محیط های علمی نسبت 
به بررسی دقیق، نقد و تردید هر فرضیه ای که می تواند شامل یافته های 
خودش هم باشــد، محق بوده و باید قضاوت و نتیجه گیری را تا حصول 

شواهد الزم به تعویق انداخت.
دکتر پورعلی افــزود: تواضع و فروتنی به ویــژه قدردانی از میراث دانش 
برجای مانده از پیشینیان و اعتراف دانشمندان بر ضعف های شخصی و 
محدودیت های دانش علمی و همچنین به رسمیت شناختن در اجتماعات 

علمی ثمر تالش و شایستگی های معرفتی و علمی است.
معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی با بیان اینکه طبق تاریخ علم باید منافع 
و عالیق فردی و گروهی محدود اجتماعات علمی ذی نفع، پای هنجارها 
و اصالت علم رنگ ببازد، اظهار کرد: جزم اندیشی سازمان یافته نباید فضا 

را برای گفت وگو و بررسی های انتقادی ادعاهای شناختی مسدود کند.
وی تاکید کــرد: درســت کاری، دقــت، بلندنظــری، آزادی، اعتبار، 
مسؤولیت پذیری اجتماعی، قانون مداری، فرصت، احترام متقابل، کارایی 

و احترام و رعایت حقوق برای نهادینه سازی علم ضروری است.
دکترپورعلی با بیان اینکه دانشــمندان نبایــد داده های علمی را جعل، 
تحریف یا سوءتفسیر کنند، گفت: تمام جنبه های فرآیند علمی باید عینی و 
بدون سوگیری دنبال شود. باید خطاهای آزمایشی، روش شناختی، روشی 
و انسانی را به حداقل رساند و از خودفریبی، تعصب و تضاد منافع پرهیز 
کرد. الزم است استقالل و آزادی نهاد علم و دانشگاه به رسمیت شناخته 
شود و مقدرات این عرصه با مشارکت حداکثری دانشگاهیان رقم بخورد.

معاون فرهنگی جهاد دانشگاهی ادامه داد: در فرهنگ دانشگاهی اعتماد 
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به اهل علم، فرآیندها و نتایج حرف اول را می زنند. این اعتماد با استقالل 
نهاد دانشگاه گره خورده است و باید با منطق همین عرصه را که عاری از 

آلودگی به سیاست و تعصبات است، با دانشگاه مواجه کرد.
وی با بیان اینکه تزلزل هنجارهای اخالقــی و قانونی در هر جامعه ای به 
فروپاشی منتهی می شود و این تزلزل در نهاد علم به این فروپاشی سرعت 
می بخشد، گفت: در شرایطی که عناصر و مؤلفه های فرهنگ دانشگاهی 
دچار سستی شود، نهاد علم و دانشگاه قادر به تحقق اهداف خود نخواهد 

بود و دانشگاه را با ناکامی های نهادی و حرفه ای روبه رو می کند.
دکتر پورعلی تاکید کرد: بر این اساس می توان ادعا کرد که رعایت هنجارها 
و الزامات علم و نهادینه ســازی آن برای جلوگیری از فساد و فریبکاری 

عامدانه علم و دانشگاه ضرورتی انکارناپذیر است.
معــاون فرهنگی جهاد دانشــگاهی اظهــار کرد: کاهــش منزلت و 
سرمایه اجتماعی علم، نهاد دانشــگاه و اهل علم، جامعه را از اعتدال 
و لنگرگاه های مطمئن صلح و پیشــرفت محروم خواهد کرد. قدرت 
ملی در اقتدار علم و دانشگاه ریشــه دارد. برای ارتقای کارآمدی علم، 
تامین صلح، تحقق پیشرفت و تقویت اقتدار ملی به دانشگاه مقتدر و 

علم نیاز داریم.
وی تصریح کرد: اگر دیسپلین علم و نهاد دانشگاه در همه سطوح اعم از 
برنامه ریزی آموزشی، نظام پذیرش استاد و دانشجو، امتحانات، ارزشیابی، 
نظام تصدیق گواهی دانش آموختگی، سنجش کیفیت، اعتباربخشی و 
نحوه تخصیص منابع در همه ســطوح سیاست سازی و سیاست گذاری 
رعایت شــود، گام مهمی در حاکمیت الزامات نهاد علم، نهادینه سازی 

گفتمان علم و ارتقای مولفه های فرهنگ دانشگاهی برداشته ایم.
دکتر پورعلی اظهار امیــدواری کرد این همایش بتواند بــه این روند و 

اجرایی سازی نقشه جامع علمی کشور کمک کند.

معاون فرهنگی - اجتماعی وزارت علوم:
دانشگاه اسالمی برای پیشرفت به آزادی نیاز دارد

معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم نیز در همایش فرهنگ دانشگاهی و 
نهادینه شدن گفتمان علم بیان کرد: برای آنکه دانشگاه اسالمی به تعالی و 
پیشرفت برسد نیاز دارد تا علم و فرهنگ را در داخل دانشگاه نهادینه کند 

و این امر مستلزم ایجاد آزادی است.
دکتر سیدضیاء هاشمی با اشاره به فضای علمی دانشگاه ها افزود: یکی از 
اهداف برگزاری این همایش نهادینه کردن علم در دانشگاه ها است. در 
رابطه با مسایل دانشگاه گاهی از خارج دانشگاه به آنها نگاه می شود، اما در 
این مورد خود دانشگاه بهترین نهادی است که می تواند علم را در خودش 

نهادینه کند و من جای دیگری را سراغ ندارم که بتواند این موضوع را مطرح 
کند. اکنون اسناد علمی خوب و فاخری به دست آورده ایم اما اکتفا کردن به 
اسناد علمی کافی نیست و خود من بارها دیده ام که تنها اسناد کار به جایی 
نبرده اند و گاه کارها را به عقب برگردانده اند. برای تحقق نهادینه شدن علم 

در دانشگاه باید بدانیم دانشگاه چگونه مکانی است. 
وی در ادامه به فرهنگ دانشــگاهی پرداخت و گفت: فرهنگ در کل به 
معنای هنجارها، ارزش ها و اهداف یک جامعه و یک ســازمان اســت و 
فرهنگ دانشگاهی آن چیزی است که در دانشگاه جریان دارد. اگر قرار 
باشد دانشگاه را پدیده ای که می توان آن را دستکاری کرد فرض کنیم آنگاه 
دچار انحراف خواهیم شد. دانشگاه مانند یک سازمان معمولی با یک نوع 
مدیریت معمولی نیست و اگر بخواهیم تصمیمی برای دانشگاه بگیریم 

باید آن تصمیم را دانشگاه و دانشگاهیان بپذیرند.
وی ادامه داد: در واقع فرهنگ چیزی است که نمی توان آن را با مشخص 
کردن خط مشی، تغییر دهیم؛ فرهنگ دارای تغییرات کند و مستمر است 
و دانشگاه با فعل و انفعاالتی که در آن رخ می دهد فرهنگ دانشگاهی را 
می سازد. دانشگاه ذاتا از سیاســت های خارج از خود پیروی نمی کند و 
باید پیش از هر اقدامی در رابطه با سیاستگذاری برای دانشگاه نظر خود 

دانشگاه و دانشگاهیان را در نظر بگیریم.
معاون فرهنگی اجتماعی وزارت علوم در ادامه با اشاره به دانشگاه اسالمی، 
اظهار کرد: یکی از مفهوم های مهم دانشی و دانشگاهی، دانشگاه اسالمی 
است. برای ایجاد دانشگاه اسالمی نمی توانیم از خارج دانشگاه، یک دانشگاه 
اسالمی ایجاد کنیم؛ در واقع دانشگاهی که اهتمام به ایجاد علم، پاسخ گویی 
به نیازهای حال حاضر، تولید دانشمندان و ایجاد ابزار و راهکارهای کاربردی 
در جامعه را داشــته باشد، دانشگاه اسالمی اســت و دانشگاه های ایران را 
می توان از دانشگاه هایی دانست که با توجه به موازین اسالم عمل می کنند.

دکتر هاشمی افزود: اگر دانشگاه بخواهد رشد کند و به وظایف خود عمل 
کند، باید دارای آزادی باشــد اما این آزادی به معنای ولنگاری نیســت. 
دانشگاه دارای فرهنگ علمی است و ولنگاری را نمی پذیرد، دانشگاهیان 
منطق دارند و ذاتا با ولنگاری مخالف هستند. مسوولیت پذیری اجتماعی، 
تالش علمی، تحمل نظر مخالف، احترام به دیگران و رعایت انصاف و قانون 

از مواردی است که فرهنگ دانشگاهی را تشکیل می دهد.

رییس دانشگاه تهران:
تصمیمات خلق الساعه، دانشــگاه ها را دچار 

آفت کرد
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رییس دانشگاه تهران نیز که در همایش فرهنگ دانشگاهی سخن می گفت 
بروز آفت و تخلف در دانشگاه ها را ناشی از اتخاذ تصمیمات خلق الساعه از 

نهادهایی خارج از دانشگاه دانست.
دکتر محمود نیلی احمدآبادی با بیان اینکه همچنان شاهد نقیصه اتصال 
بین جامعه و دانشگاه هستیم، اظهار کرد: اگر به ماموریت سوم دانشگاه 
که تعامل با جامعه را مورد تاکید قرار داده توجه کنیم، متوجه می شویم 
هنوز اتصال بین دانشــگاه و جامعه کمرنگ بوده و به شکل محدودی 

برقرار است.
رییس دانشگاه تهران افزود: گفتمان و فرهنگ دانشگاه از طرق مختلف به 
جامعه منتقل می شود؛ اما حضور جامعه در دانشگاه و حضور دانشگاه در 
جامعه هنوز از نقص و کسری رنج می برد که البته این مساله بیشتر ناشی 

از شیوه شکل گیری دانشگاه است.
وی با بیان اینکه در کشورهای خارجی ارتباط کامال تنگاتنگی بین دانشگاه 
و جامعه وجود دارد که متاسفانه در کشور ما در این خصوص هنوز اتفاق 
خاصی رخ نداده و در این حوزه بسیار ضعیف عمل کرده ایم، گفت: دانشگاه 
بدون گفتمان علمی معنایی ندارد؛ اما برای تاثیرگذاری بر جامعه نیاز به 
اتصال با ابعاد مختلف جامعه داریم که اگر نتوانیم این اتصال را برقرار کنیم، 

رسوخ و نفوذ گفتمان علمی در جامعه محدود خواهد بود.
نیلی احمدآبادی با بیان اینکه فرهنگ دانشگاهی توانسته شاخص هایی 
همچون پرسشــگری را در جامعه تبیین کند،  گفت: تقریبا یک اعتماد 
نسبی به صداقت دانشگاه وجود دارد؛ زیرا صداقت و روحیه پرسشگری 

همچنان در ذات دانشگاه حفظ شده است.
وی با بیان اینکه متاسفانه طی سال های اخیر دانشگاه ها دچار معضل 
سرقت علمی شده اند، افزود: البته دانشگاه های بزرگ تا حدود زیادی از 
این موضوع مصون مانده اند. تولید علم در دانشــگاه ها مشمول سرقت 
علمی نیست؛ اما به هر حال جامعه دانشگاهی امروز به این مساله متهم 
شده است که متاسفانه در این حوزه بسیار دیر اقدام کرده ایم؛ حتی از 
لحاظ قانونی نیز دچار کمبود هســتیم که به عنوان مثال در دانشگاه 
تهران زمانی که اقدام به برخورد با این معضل کردیم، متوجه خألهای 

قانونی شدیم.
رییس دانشگاه تهران با اشاره به اینکه اصلی ترین دلیل بروز این آفت در 
دانشگاه ها مربوط به مسایل بیرونی می شود، گفت: متاسفانه سیاست های 
دانشــگاه از بیرون از نهاد دانشــگاه تدوین و ابالغ شــده است. پیش از 
این دانشگاه ها در تعادل نســبی فعالیت های خود را انجام می دادند، اما 
تصمیمات خلق الســاعه که از بیرون گرفته شد، منجر به بروز آفت هایی 

همچون تقلب علمی در نهاد دانشگاه شد.
وی تصریح کرد: اگر دانشگاه تهران که 82 سال عمر دارد، مرتکب خطایی 
شــود؛ قطعا این خطا با دستاوردهای این دانشــگاه قابل قیاس نیست. 
زمانی که فعالیت های مالی، پژوهشی و آموزشی از دانشگاه ها خارج شود 
و ظرفیت ها را بی اندازه باال ببریم، شاهد بروز تخلف در دانشگاه و افترا به 

نهاِد دانشگاهی خواهیم بود.
رییس دانشگاه تهران با بیان اینکه دانشگاه ها بر اساس قانون هیات امنا 
باید به فعالیــت  بپردازند، اظهار کرد: آنچه که دانشــگاه تولید می کند، 
باید بر اســاس نیاز جامعه با نگاه علمی در مرزهای دانش و با اســتناد 
به توانمندی های دانشــگاه باشــد. در این صورت نه تنها شاهد افزایش 
بهره مندی دانشگاه و جامعه خواهیم بود، بلکه توسعه پایدار نیز به معنای 

واقعی رخ می دهد.

رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی 
جهاددانشگاهی:

گفت وگــو و نقــد از ویژگی هــای فرهنــگ 
دانشگاهی است

رییس پژوهشگاه علوم انســانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی به 
عنوان متولی برگــزاری همایش، فرهنگ گفت وگــو و نقد و حرکت در 
مرزهای دانش و نوآوری را از ویژگی های فرهنگ دانشگاهی عنوان کرد و 
ضمن تاکید بر ضرورت حمایت از فرهنگ دانشگاهی، به بیان اصلی ترین 

ویژگی های فرهنگ دانشگاهی پرداخت.
خســرو قبادی افزود: حرکت در مرزهای دانش و ایجاد نوآوری در آن 
یکی از ویژگی های فرهنگ دانشگاهی است که از امتیازات دانشگاه ها 

محسوب می شود.
وی ادامه داد: ویژگی دوم، فرهنگ گفت وگو و نقد است که باید در سایر 
دستگاه های پژوهشی، علمی و اجرایی همچون دانشگاه ها شاهد توجه به 
این فرهنگ باشیم تا بتوانیم از این طریق از ظرفیت علمی کشور بیشترین 

بهره را ببریم.
رییس پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشگاهی 
به ویژگی سوم اشــاره کرد و گفت: به اشتراک گذاری و ترویج دانش 
نیز از دیگر مباحث فرهنگ دانشــگاهی است که باید مورد حمایت 

قرار گیرد.

تاکیدات بیانیه پایانی همایش ؛
ضرورت توجه به علوم انسانی در نهاینه سازی 
گفتمان علم/ موضوع تخلف  و فساد علمی در 

دانشگاه ها بسیار جدی است

در بیانیه پایانی همایش فرهنگ دانشــگاهی و نهادینه شدن گفتمان 
علم بر ضرورت توجه به علوم انســانی در نهاینه ســازی گفتمان علم 
و چاره جویی برای مقابله با تخلف و فســاد علمی در دانشگاه و مراکز 

پژوهشی تاکید شد.
متن این بیانیه به شرح ذیل است:

»خداوند جان و خرد را شاکریم که این توفیق را نصیب ما کرد تا میزبان 
جمعی از فرهیختگان و پژوهشــگران و دغدغه منــدان عرصه علم و 
فرهنگ باشیم و در این راستا بتوانیم نخستین همایش علمی فرهنگ 

دانشگاهی و نهادینه شدن گفتمان علم را برگزار کنیم.
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این همایش بر اساس مســاله مهم و دغدغه ای نسبتاً فراگیر مبنی بر 
ارتقای وضعیت علمی در دانشــگاه ها و مراکز علمی و پژوهشی ایران 
شکل گرفت و هدف از این اقدام تالش برای رشد و ارتقای سطح کیفی 
دانش، بهبود شرایط در مورد علم و شیوه های اثرگذاری آن در جامعه 
است. به زعم ما تأمل در علم در فرهنگ دانشگاهی می تواند زمینه ای 
برای ورود به این عرصه و اصالح فرآیند پیشــرفت و ارتقای نهاد علم 
باشد. با سپاس ویژه از همه سازمان ها و اندیشمندانی که به فراخوان 
همایش پاسخ مثبت دادند و در این هم اندیشی ملی مشارکت کردند 
و به دور از حاشــیه هایی که امروز دامن علــم را گرفته، موجبات این 
تعامالت علمی را فراهم کرده و این کنش جمعی عام را به منصه ظهور 

رساندند.
پیش از هرگونه پیشنهادی ذکر این نکته حائز اهمیت است که هر آنچه 
تاکنون در باب شعارهای سال مبنای برنامه ریزی های کشور بوده است، 
از وجدان کاری و انضباط اجتماعی گرفته تا کار سازنده، از اقتدار ملی و 
اشتغال آفرینی گرفته تا همبستگی ملی و مشارکت عمومی، از نوآوری و 
شکوفایی گرفته تا اصالح الگوی مثبت، از همت مضاعف و کار مضاعف 
گرفته تا تولید ملی، حمایت از کار و سرمایه ایرانی و اقتصاد مقاومتی، 

اقدام و عمل محقق نخواهد شد مگر با تقویت نهاد علم.
بر این اســاس باور داریم که گفتمان علم در جامعه نهادینه نخواهد 
شد، مگر آنکه در چارچوب نقشه ای جامع به تجمیع توان های متفرق 
دست بزنیم. همچنین بر این باوریم که بهترین و دقیق ترین برنامه های 
راهبردی محقق نخواهد شــد مگــر به یاری و پایبندی کنشــگران 
اصلی نهاد علم و نیز می دانیم که پایبندی تنهــا در صورتی به وقوع 
خواهد پیوست که تمامی عناصر مرتبط با نهاد علم در تدوین برنامه 
استراتژیک مشارکت داشته باشند. چراکه تنها در چنین فضایی است 
که فضای کنش تلطیف، مشــارکت جمعی محقق، تحمل سختی ها 
آسان و پذیرش اشتباهات ممکن شده و نوآوری و شکوفایی را شاهد 

خواهیم بود.
مطابق یافته ها و دستاوردهای علمی این همایش اعم از مقاالت واصله، 
سخنرانی های ارایه  شده و نشست های پیش بینی  که در همین راستا 
برگزار شده بود، می توان موارد زیر را به کنشگران عرصه علم و فرهنگ 
و همچنین مدیران و مسووالن و سیاست گذاران کشور که به گونه ای 
مســتقیم یا غیرمســتقیم که با نهاد علم مرتبط بوده و بر آن اثرگذار 

هستند، پیشنهاد کرد:
- نهادینه شدن گفتمان علم و تحقق نقشه جامع علمی کشور نیازمند 
تعامل سازنده با اصحاب علم و فراهم آوردن زمینه های عملی پژوهشی 

و اندیشه ورزی است.
- نهادینه شدن گفتمان علم و تحقق نقشه جامع علمی کشور نیازمند 
جلب مشــارکت حداکثری همه صاحبان فکر و اندیشه است و ایجاد 
فضای مشارکت حداکثری و سالیق متنوع فکری دانشگاه می تواند در 
نهادینه شدن گفتمان علم تاثیر بسزایی داشته باشد. بنابراین یک خط 
فکری خاص با حذف رقبای دیگر نمی تواند در این زمینه موفقیتی به 

دست آورد.
- در زمینه نهادینه شدن گفتمان علم باید به علوم انسانی بیش از پیش 
توجه شود، زیرا اگر بناست تحولی در عرصه علم صورت گیرد این اقدام 

باید با اتکا به علوم انسانی انجام شود.
- توســعه علمی و نهادینه شــدن گفتمان علم نیازمند توجه به ابعاد 

نرم افزاری آن یعنی فرهنگ دانشگاهی است.
- فعالیت علمی فعالیتی مقدس است و دستیابی به یافته های علمی و 
پذیرش و نقد آنها درست مانند پذیرش اعتقادات دینی نیازمند آزادی 

است و این امر جزء در فضای آزاد و برابر محقق نخواهد شد.
- یکی از چالش های اساسی دانشگاه و نهاد علم چالش های اخالقی است 
که نیاندیشیدن به آنها و چاره جویی نکردن برای اصالح، تقدس نهاد علم 

را ذایل و زمینه ساز انواع تخلفات و آسیب های اجتماعی خواهد کرد.
- نهاد علم چیزی جدا از جامعه و محیط پیرامون آن نیســت و اصالح 
یک جانبه آن به تنهایی کفایت نمی کند. بنابراین از ســایر نهادها هم 
انتظار می رود ضمن برداشــتن موانع پیش روی نهاد علم به پیشرفت 

این نهاد یاری برسانند.
- اصالح فرهنگ دانشــگاهی و نهادینه شــدن گفتمان علم نیازمند 
آن اســت که مروجان این گفتمان بیش و پیش از دیگران به اصول و 
هنجارهای اخالقی آن پایبند باشند و خود را نه صاحب، بلکه خدمتگزار 

و پشتیبان نهاد علم و کنشگران آن بدانند.
- تخلف و فساد علمی در دانشگاه ها و مراکز پژوهشی کشور بسیار جدی 
است و اگر برای آن چاره ای اندیشیده نشود، می تواند بحران های زیادی 

برای جامعه ایجاد کند.
- حضور پررنگ صاحب نظران و پژوهشــگران در این همایش نشانه 
خوبی از درک تهدیدات پیش روی نهاد علم و وجود عزمی عمومی برای 

رفع این تهدیدات است.
- هم ترویج و نهادینه شدن گفتمان علم و هم اصالح آسیب های موجود 
در نهاد علم مســتلزم وفاق عام میان کنشــگران این عرصه و افزایش 
تعامالت آنها در قالب برگزاری گردهمایی های علمی، کرسی های نقد 

و مناظره و نظریه پردازی است.
- هر یک از کنشــگران علم در کنار نقد ساختارهای علمی وظیفه 
دارد خود به عنوان الگویی مناسب در جامعه علمی به ایفای نقش 

بپردازد.
- چنین به نظر می رسد که هنوز علم و پیشرفت علمی مساله نخست 
کشور نیست و تا چنین چرخشی در نگاه و نگرش مسووالن جامعه رخ 
ندهد، نهادینه سازی گفتمان علم هم با چالش جدی مواجه خواهد بود.

- حاکم شدن گفتمان علم در جامعه مستلزم تغییر همزمان ارزش ها، 
گســترش ارتباطــات و تعامالت علمــی و همچنین فراهم شــدن 

زیرساخت های حقوقی و اقتصادی است.«
گفتنی است، همایش»فرهنگ دانشــگاهی و نهادینه شدن گفتمان 
علم در راستای تحقق نقشــه جامع علمی کشور« به همت پژوهشگاه 
علوم انســانی و مطالعات اجتماعی جهاددانشــگاهی، 27 بهمن ماه 
برگزار و محورهای پنج گانه این همایش شامل ابعاد نظری و مفهومی 
فرهنگ دانشگاهی، بوروکراسی و فرهنگ سازمانی دانشگاه، ارزش ها و 
نگرش های دانشگاهیان، ارتباطات و تعامالت دانشگاهیان و دانشگاه و 

نهادینه شدن گفتمان علم بود.
همچنین تعداد 137 چکیده مقاله به دبیرخانه همایش ارســال شده 
بود که از این تعداد 116 مقاله مورد تایید قرار گرفت و به مرحله داوری 

نهایی راه یافت. 
از برنامه هــای این همایش می تــوان به برگــزاری پنل های فرهنگ 
دانشگاهی و محیط نهاد علم، فرهنگ دانشگاهی در بستر تجربه، فساد 

علمی و چالش های فرهنگ دانشگاهی در ایران اشاره کرد.
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اولین خانواده جدید باکتریایی کشور که توسط محققان مرکز ملی ذخایر 
ژنتیکی و زیستی ایران جداسازی، شناسایی و ثبت شده است، با حضور 
دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت درمان و آموزش پزشکی و دکتر 

حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی رونمایی شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر قاضی زاده هاشمی وزیر بهداشت 
درمان و آموزش پزشکی و دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی 9 بهمن 
ماه با حضور در مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران از اولین خانواده جدید 

باکتریایی و دومین خانواده میکروارگانیسمی کشور رونمایی کردند.
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی 
ایران وابسته به جهاددانشگاهی در خصوص این دستاورد بزرگ گفت: این چشمه 
یکی از زیباترین چشمه های تراورتن جهان محسوب می شود و به عنوان یکی از 
اکوسیستم های منحصر به فرد جهت مطالعات تنوع زیستی میکروبی مورد توجه 
این مرکز قرار گرفته است. این باکتری جدید با اســتفاده از معیارهای مختلف 
شناســایی از جمله مطالعات تبارزایی به عنوان یک تاکسون باکتریایی جدید و 
منحصر به فرد منجر به خلق یک خانواده جدید شده است و اولین جنس و گونه این 
خانواده محسوب می شود که تحت عنوان Soortia roseihalophila در خانواده 

Soortiaceae معرفی شده است. 

وی خاطرنشان کرد: تاکنون یک خانواده مخمری در سال 1393 توسط محققان 
مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران معرفی شده و این تاکسون جدید اولین 

خانواده معرفی شده در شاخه باکتری ها از ایران است. 
دکتر شاهزاده فاضلی در ادامه افزود: به طور کلی باکتری ها، دارای توانمندی های 
گوناگون در تولید آنزیم ها و آنتی بیوتیک ها هستند و می توان از فرآورده های آن ها 

در صنایع مختلف بهره برد. همچنین باکتری های جدید به عنوان منبعی از ژن ها و 
قابلیت های ناشناخته فرصت مناسبی را برای استحصال ترکیبات ارزشمند زیستی 

طی برنامه های فراگیر غربالگری ایجاد می نمایند. 
وی در مورد کاربردهای این خانواده جدید گفت: عالوه بر قابلیت های سویه جدید 
Bsw-2b در تولید آنزیم های ناشناخته و جدید می توان به این موارد هم اشاره کرد. 

که سویه Bsw-2b تولید رنگدانه های فلکسی روبین می کند. این رنگدانه ها به عنوان 
عناصر بیوکنترل، آنتی اکسیدانت و پریبیوتیک )افزودنی های خوراکی( کاربرد دارند. 
همچنین می توان به قابلیت آن در رسوب گذاری اشاره کرد. از آنجا که این سویه از 
چشمه تراورتن بادآب سورت جدا شده است، تراورتن ها از پشته های رسوبات کلسیم 
کربنات تشکیل شده اند، نشان داده شده اســت که باکتری ها مثل سیانوباکترها، 
باکتری های گرم منفی و باکتری های گرم مثبت می توانند در این فرآیند نقش داشته 
باشند و سبب تسهیل فرآیند رسوب گذاری کربنات کلسیم شوند. لذا از این قابلیت 
می توان در صنعت استفاده کرد مثال در کاهش سختی آب با حذف کلسیم محلول، 
تولید بتن های با استحکام باالتر )با حذف خلل و فرج و پر کردن ترک های آن( و هم 

چنین در احیای محیط های کربناته از قبیل چشمه هایی شبیه به بادآب سورت.
رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران  همچنین گفت: ثبت، نگهداری و 
گزارش جدایه های بومی از مأموریت های اصلی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی 
ایران به شمار می آید و فعالیت های این مرکز به حفظ، معرفی و ترویج ذخایر ژنتیکی و 
زیستی بومی کشور در سطح جهان کمک می کند. این باکتری ارزشمند هم اکنون در 
 IBRC-M کلکسیون میکروبی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران با کد دسترسی

10915 نگهداری می شود. 

گفتنی است، تا سال 2016، حدود 312 خانواده باکتریایی در دنیا 
معرفی شده است.

اولین خانواده جدید باکتریایی کشور  رونمایی شد

با حضور وزیر بهداشت و رییس جهاددانشگاهی؛

   31

پژوهش و فناوری
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پژوهشوفناوری

معرفی  مراســم 
و تجلیــل از 13 
برگزیده ایرانی و 
6 طــرح برگزیده 
خارجــی ســی 
امین جشــنواره 
لمللی  بیـــــن ا
خوارزمی،  با حضور 

دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری برگزار شد 
و جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی به جهت 
»طراحی و بومی سازی آزماینده و شبیه ساز سامانه پدافندی« 
موفق به کسب جایزه رتبه سوم پژوهش های کاربردی از گروه 

تخصصی برق و کامپیوتر این جشنواره شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد خواجه نصیرالدین 
طوسی، مراسم معرفی و تجلیل از 13 برگزیده ایرانی و 6 طرح برگزیده 
خارجی ســی امین جشــنواره بین المللی خوارزمی، 25 بهمن ماه با 
حضور محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در هتل المپیک 
تهران برگزار شد و هیات داوران این دوره جشنواره از میان 667 طرح 
ارســالی به دبیرخانه جشــنواره در 18 گروه تخصصی و در 5 بخش 
پژوهش های »بنیادی«، »کاربردی«، »توسعه ای«، »نوآوری« و »طرح 
موفق در تولید ملی« 19 طرح داخلی و خارجی را به عنوان برگزیدگان 

نهایی جشنواره معرفی کرد.
جهاددانشــگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی به خاطر »طراحی 
و بومی سازی آزماینده و شبیه ساز سامانه پدافندی« موفق به کسب 
جایزه رتبه سوم پژوهش های کاربردی از گروه تخصصی برق و کامپیوتر 
شد و دکتر سعید قاضی مغربی معاون پژوهشی این واحد لوح یادبود و 

تقدیرنامه ی آن را دریافت کرد.
دستگاه ساخته شده شــامل دو رک مخابراتی و تغذیه است و دارای 
ویژگی هایی چون استفاده از مواد جاذب مواد مغناطیسی و رسیدن به 
سامانه مقاوم در مقابل تشعشــعات بیرونی، طراحی سینتی  سایزر دو 

کانال باند 30 با فرکانس 6.5 گیگاهرتز است.
دکتر محمد فرهادی وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در آیین معرفی و 
تجلیل از برگزیدگان این جشنواره، اظهار داشت: هم اکنون ٢٣٥ پروژه 
تحقیقاتی مشترک با دانشگاه های معتبر دنیا در حال انجام است و سهم 
مقاالت مشترک ایران در سال ٢٠١٦ نسبت به سال ٢٠١٥، رشد پنج 

درصدی را نشان می دهد.
وی ادامه داد: بــا کمال افتخار اعالم می کنم کــه رتبه علمی ایران در 

2پایگاه اســتنادی 
 ، ISI اســکوپوس و
رتبه ١٦ و در سطح 
منطقــه و جهــان 

اسالم، اول است. 
وزیرعلوم ادامه داد: 
درحالی که رشــد 
علمی دنیا در ســال 
٢٠١٥ نسبت به سال ٢٠١٤، برابر با ٦ درصد گزارش شده، این میزان 
برای کشور ما ١٧.٥ درصد اعالم شده که رشد کمی قابل مالحظه ای 

محسوب می شود. 
دکتر فرهادی به حضور هزار شــرکت دانش بنیان در ٣٩ پارک علم و 
فناوری کشور اشاره کرد و گفت: این شــرکت ها در دو سال ٢٠١٤ و 

٢٠١٥ بیش از ١٠٠ میلیون دالر، صادرات محصوالت داشته اند.
وی افزایش تعامالت علمی بین  المللی را یکی از ثمرات جشنواره بین 
المللی خوارزمی برشمرد و گفت: این جشنواره ها سبب ارتقای ارتباط 
و جایگاه علمی ایران می  شود و مهمانانی که به این گونه همایش  ها و 
نشست ها دعوت می  شوند از نزدیک با واقعیت ها و پیشرفت های علمی 
ما آشنا می گردند و به شــناخت تازه  ای از ایران و شگفتی های توسعه 

علمی این کشور می  رسند.
وزیر علوم از رقابت های علمی به ویژه جشنواره بین  المللی خوارزمی 
به عنوان نمادهایی که سرعت، قدرت و کلیت توسعه علمی کشور را به 
نمایش می  گذارند، یاد کرد و افزود: در 30 ســال برگزاری مستمر این 
جشنواره، نزدیک به هزار طرح، نوآوری و پژوهش به عنوان بهترین ها 

شناسایی و معرفی شده اند.
گفتنی است، این جشنواره با نگاه ملی برای شناسایی و معرفی بهترین و 
موثرترین پژوهش های بنیادی، کاربردی و طرح های توسعه ای، اختراع 
و نوآوری هر ســاله صدها طرح داخلی را به میدان رقابت می کشاند و 
عالوه بر آن به دلیل جایگاه و اعتبار علمی در گستره بین المللی سبب 
شده تا 200 دانشــمند صاحب نام خارجی و ایرانی مقیم خارج برای 
حضور در این مراســم به ایران ســفر کنند و از این طریق زمینه های 
متعددی برای همــکاری، تبادل نظر و تعامالت علمی پژوهشــگران، 

دانش پژوهان و فناوران کشور فراهم شود.
شایان ذکر است جشــنواره بین المللی خوارزمی همه ساله به همت 
ســازمان پژوهش های علمی و صنعتی ایران و به منظور شناســایی، 
معرفی و حمایت از مبتکران، فناوران و دانش پژوهان برجسته کشور 
در پژوهش های کاربردی، بنیادی، توســعه ای و نوآوری علمی برگزار 

می شود. 

 موفقیت جهاددانشگاهی واحد خواجه نصیرالدین طوسی در کسب 
رتبه ی سوم پژوهش های کاربردی جشنواره بین المللی خوارزمی 
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عضو گروه پژوهشــی شیمی 
پژوهشــکده تکنولوژی تولید 
خوزستان  جهاددانشــگاهی 
اختراع خود بــا موضوع »رزین 
زیستی تثبیت کننده خاک بر پایه 
صمغ میوه درخت سه پستان« را 

به ثبت رساند.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزســـــتان، 
محمدمهدی ســراجی عضــو گروه 

پژوهشی شیمی پژوهشــکده تکنولوژی تولید این سازمان درخصوص 
این اختراع، گفت: خاک تثبیت شــده با این رزین زیستی نفوذپذیری 
مطلوبی در برابر آب دارد و مانــدگاری باال و مقاومت در برابر نور آفتاب و 
تجزیه باکتریایی، از دیگر ویژگی های این فرآورده است که موجب کارایی 

بلندمدت آن می شود.
وی افــزود: ایــن فــرآورده موجب 
چســبندگی ذرات و ایجــاد الیه ای 
شبکه ای و پیوسته می شود، به گونه ای 
که حتی در صورت وزش باد شــدید 
هیچ تغییری در ســطح خاک ایجاد 
نمی شــود. همچنین به دلیل آن که 
پایه  شــیمیایی این رزین، ترکیبات 
پلی ساکاریدی اســت، پس از تجزیه 
به کود و مواد آلی مفید تبدیل خواهد 

شد.
سراجی تصریح کرد: این رزین محلول در آب، برای تثبیت خاک فضای 
سبز شهری و خانگی، فضای سبز بلوارها و میدان ها و پارک های محلی در 
حال ساخت و موارد مشابه کاربرد دارد. این محصول با شماره 89821 نزد 

اداره ثبت اختراعات به ثبت رسیده است.

مدیـــــرعامل بانــک 
ســلول های بنیادی خون 
بند ناف پژوهشگاه رویان 
جهاددانشــگاهی گفت: 
بزرگترین طرح بین المللی 
و ملی اســتفاده از تزریق 
ســلول های بنیادی برای 
درمان بیماران فلج مغزی 
توسط مرکز طبی کودکان، 
پژوهشــگاه رویان، ستاد 
ســلول های بنیــادی و 

سازمان انتقال خون اجرا می شود.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی به نقل از ایسنا، دکتر مرتضی 
ضرابی اظهار کرد: اجرای طرح تزریق سلول های بنیادی برای بیماران فلج 
مغزی یک کار درمانی برای بهتر شدن وضعیت حرکتی بیماران فلج مغزی 
است که در چندسال گذشته در دنیا با استفاده از سلول های بنیادی برای 

بهبود شرایط حرکتی این نوع بیماران انجام می شده است.
وی افزود: این طرح توسط مرکز طبی کودکان، پژوهشگاه رویان، ستاد 
سلول های بنیادی و سازمان انتقال خون کشور اجرا می شود و بر اساس 
برنامه ریزی ها در فاز اول این طرح 130 کودک 5 تا 13 سال را برای پیوند 
انتخاب کرده ایم که پس از مشــاهده نتایج آن پذیرش بقیه بیماران را 

شروع می کنیم.
دکتر ضرابی تصریح کرد: بیماران فلج مغزی در موقع تولد به دلیل اینکه در 
زمان زایمان مشکل داشته اند، دچار کاهش اکسیژن رسانی به مغزشان و 

فلج شدن آنها و ایجاد اختالالت 
حرکتی و تکلمی برای نوزادان 

شده است.
وی اظهارکــرد: در مرکــز 28 
استان کشــور دفتر نمایندگی 
داریــم کــه پــس از گرفتن 
نمونه های سلول های بنیادی 
به صورت زمینی و هوایی آنها 
را به ما می رسانند زیرا باید در 
کمتر از 24 ساعت جداسازی 
ســلول ها و قرار دادن آنها در 

مخازن نیتروژن انجام شود.
مدیرعامل بانک سلول های بنیادی خون بند ناف رویان جهاددانشگاهی 
گفت: نزدیک به 75 هزار نمونه سلول های بنیادی خون بند ناف در بانک 

خصوصی و پنج هزار نمونه در بانک عمومی داریم.
دکتر ضرابی اظهار کرد: ســلول های بنیادی در بانک عمومی اهدایی و 
رایگان است ولی نمونه ها در بانک خصوصی هزینه هایی برای اهدا کننده 

دارد و در اختیار خانواده ها می باشد.
مدیرعامل بانک ســلول های بنیادی خون بند ناف رویان افزود: با توجه 
به اینکه ایران 10 سال است نسبت به تشــکیل این بانک اقدام کرده در 
وضعیت خوبی قرار دارد به گونه ای که تاکنون 20 پیوند با موفقیت باالی 

80 درصد در این مدت داشته است.
دکتر ضرابی در مورد جایگاه جهانی ایران در داشــتن بانک سلول های 
بنیادی گفت: در منطقه در رتبه اول قرار داریم ولی آمار برخی از کشورها 
در جنوب شرق آسیا مانند چین، مالزی و هند دو یا سه برابر ایران می باشد.

رویان طرح تزریق سلول های بنیادی برای بیماران فلج مغزی را اجرا می کند

اختراع تثبیت کننده طبیعی خاک توسط عضو جهاددانشگاهی خوزستان
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همایش ملی »بررسی 
راهکار های پیشگیری 
از سرقت علمی« توسط 
پ  ژوهشــكده فناوری 
ارتباطات  و  اطالعات 
جهاددانشــگاهی و با 
حضور دکتر شهریاری 
معاون آمــار و فناوری 
اطالعات قوه قضائیه، 
دکتر شمســی دبیر 
کمیتــه اخــالق در 

پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشــکی 6 بهمن ماه برگزار و از سامانه تشخیص سرقت 

علمی جهاددانشگاهی رونمایی شد.

به گــزارش روابــط عمومی پ  ژوهشــكده فنــاوری اطالعــات و ارتباطات 
جهاددانشــگاهی، همایش ملی »بررســی راهکارهای پیشگیری از سرقت 
علمی« با حضور دکتر شهریاری معاون آمار و فناوری اطالعات قوه قضائیه، 
دکتر شمسی دبیر کمیته اخالق در پژوهش معاونت تحقیقات و فناوری وزارت 
بهداشت، دکتر خوانساری رییس مرکز تحقیقات مخابرات، دکتر واشقانی معاون 
تحقیقات و فناوری دانشگاه آزاد اسالمی و دکتر سیدحسن فیروزآبادی دبیر 
شورای عالی فضای مجازی سخنرانی کردند و از سامانه تشخیص سرقت علمی 

جهاددانشگاهی تحت عنوان سامانه مشابهت یاب »همتاجو« رونمایی شد. 

رییس پژوهشکده 
فناوری اطالعات و 

ارتباطات 
جهاددانشگاهی:

سامانه »همتاجو« بر 
یافتن مشــابهت های 
متنی مقــاالت علمی و 
پژوهشی کشور تمرکز 

دارد 
در ابتــدای این همایــش مهندس 
حبیب اله اصغری رییس پژوهشکده 
فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشــگاهی، گفت: پنجمین ســامانه 
مشابهت جوی متون فارسی کشور با نام »همتاجو«، همزمان با این همایش 

علمی رونمایی می شود.
وی ادامه داد: تاکنون چهار سامانه مشابه یاب متون فارسی در کشور وجود 
 ، )SID(داشت که این سامانه ها در پایگاه اطالعات علمی جهاددانشگاهی
دانشگاه شهید بهشتی با نام »مهتاب«، مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم 

اســالمی با نام »سمیم 
نور« و پژوهشگاه علوم 
و فناوری اطالعات ایران 
با نــام »همانندجو«راه 

اندازی شده است.
رییــس پژوهشــکده 
اطالعــات  فنــاوری 
و ارتباطــات جهــاد 
دانشــگاهی، بــا بیان 
اینکه تمام این سامانه ها 
در زمینــه تشــخیص 
مشابهت های متنی، طراحی و تولید شده اند، افزود: سامانه همانندجو بیشتر 
بر متون پایان نامه های دانشجویی تمرکز دارد ولی سامانه همتاجو عمدتا بر 
یافتن مشابهت های متنی در مقاالت علمی و پژوهشی کشور متمرکز است.

دبیر همایش، بررسی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی، تشریح و بررسی 
راه های مقابله با سوء رفتارهای علمی را موضوع اصلی این همایش ذکر کرد 
و گفت: مباحث این همایش فراتر از سرقت علمی است و مقوله هایی مانند 
تغییر داده های دیگران بدون داشتن بن مایه های علمی، جعل داده ها، سایه 
نویسی )نوشتن مقاله یا تولیدات علمی به جای دیگران(، نویسنده مهمان 
)درج نام افرادی که هیچ نقشی در تولید مقاله نداشته اند(، انتشار دوباره اثر 
بدون اضافه شدن اطالعات جدید و همچنین سرقت علمی را در بر می گیرد.

وی خاطرنشــان کرد: در ایران هم مانند دیگر مناطق دنیا، هرجا که خلق 
ارزش صورت می گیرد، ســرقت نیز دنبال آن به وجود می آید و این پدیده 

ناپسند، از قرن ها قبل نیز وجود داشته است.
رییس پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی، با بیان این 
که بسیاری از سرقت ها یا سوء رفتارهای علمی از سر ناآگاهی افراد و به صورت 
سهوی رخ می دهد، نقش آموزش دانشجویان و حتی اعضای هیات علمی با 
مصادیق سوء رفتار علمی را در جلوگیری از اینگونه رخدادها بسیار موثر دانست.

مهندس اصغری، ساختاربخشی را دیگر راهکار پیشگیری از سرقت های 
علمی برشــمرد و گفت: تدوین مبانی و اصول قانونــی و اخالقی در انجام 
فعالیت های علمی و تحقیقاتی نیز به دانشگاهیان کمک می کند تا به این 

مرام نامه و ضوابط اخالقی پایبند باشند. 

رییس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات بیان کرد:

رعایت اســتانداردها 
و گفتمان علمی الزمه 
رسیدن به جایگاه برتر 

علمی در جهان 
در ادامه رییس پژوهشگاه ارتباطات 
و فناوری اطالعات با تاکید بر تعیین 

رونمایی از سامانه تشخیص سرقت علمی جهاددانشگاهی
 تقدیر از نفرات برتر مسابقات بین المللی تشخیص تقلب علمی 

در همایش ملی »بررسی راهکار های پیشگیری از سرقت علمی« صورت گرفت؛
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مصداق های اخالق و رفتار علمی، گفت: الزام رسیدن به جایگاه برتر علمی 
رعایت استاندارد ها و گفتمان علمی است.

دکتر خوانساری افزود: این همایش به بررسی یکی از الزامات اخالق علمی 
که سرقت علمی است می پردازد و زمینه ها و راه های تشخیص و مقابله با آن 

را مورد بحث و تبادل نظر قرار می دهد.
وی با اشاره به تاکیدات مقام معظم رهبری در زمینه تولید علمی به جهاد 
مستمر علمی اشاره کرد و گفت: حاکمیت اخالق و ارزش های اسالمی در 
نظام آموزش عالی و حمایت از مالکیت معنوی از جمله موارد این سیاست ها 

به شمار می رود.
دکتر خوانســاری تصریح کرد: در راســتای جهاد علمی به دنبال ایجاد 

ملزومات علمی و اخالقی آن هستیم.
وی با تاکید بر ادبیات خاص این حوزه گفت: تولید علمی حرکت جهانی 
است و دانشگاه های ما باید در عرصه بین المللی جایگاه خود را کسب کنند.
رییس پژوهشگاه ارتباطات با اشاره به پیچیدگی های تولید علم خاطرنشان 
کرد: باید این موارد در رفتار استاد و دانشجو نهادینه شود و در این همایش 

به دنبال تبیین اخالق علمی هستیم.
رییس پژوهشــگاه ارتباطات و فناوری اطالعات ابراز امیدواری کرد این 
همایش بتواند به موضوعات توســعه علم در کشور کمک کند تا به عنوان 

گفتمان قالب دارای زیرساخت مناسب اخالقی برای رشد علمی شوند.

حجت االسالم 
والمسلمین دکتر 

شهریاری بیان کرد:
ضرورت صیانت 

و حمایت از 
دستاوردهای علمی 
کشور در سطح دنیا 

همچنین حجت االسالم والمسلمین 
دکتر شهریاری معاون قوه قضاییه در 
این همایش با اشاره به دستاوردهای این قوه در حوزه مقابله و پیشگیری 
از سرقت علمی خاطرنشــان کرد: همکاری های علمی بین دستگاه های 

مختلف علمی و اجرایی کشور باید گسترش یابد.
وی با اشاره به ســیاه نمایی ها و دشــمنی هایی که از خارج از کشور علیه 
تولیدات علمی کشور صورت می گیرد اظهار داشت: هزاران استاد و دانشجو 
صادقانه و به درستی در حال تولید علم در کشور هستند و ضرورت دارد با 
تالش های درست و علمی در این حوزه از دستاوردهای علمی کشورمان در 

سطح دنیا صیانت و حمایت کنیم.
معاون آمــار و فنــاوری اطالعات قوه قضاییــه با تقدیــر از فعالیت های 
جهاددانشگاهی در تولید علم و همچنین ترویج فرهنگ گفتمان اخالق در 

حوزه علم بر تعامل نهادهای علمی با جهاددانشگاهی تأكید كرد.
دکتر واشــقانی معاون پژوهش و فناوری دانشگاه آزاد نیز در این همایش 
درباره ی عوامل ایجاد تخلف پژوهشی به بیان مطالبی پرداخت و توسعه 
آموزش های الزم در راستای پیشگیری از سرقت علمی را ضروری دانست. 
وی بر تعامل هرچه بیشتر استاد و دانشجو در انجام پژوهش ها و پایان نامه ها 
تأکید کرد و افزود: سامانه اصالت سنج در راستای پیشگیری از سرقت علمی 

در دانشگاه آزاد اسالمی راه اندازی شده است.

همچنین دكتر سیدحسن فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی 
نیز با اشــاره به عوامل ناپایداركننده در تولید علم گفت: انفجار جمعیت، 
انفجار اطالعات، توســعه شبكه های اجتماعی، و توســعه سرعت علم از 
عوامل ناپایداركننده در زمینه تولید علم هستند و باید توسعه راهکارهای 

پیشگیری از سرقت علمی را جدی گرفت. 
وی با اشاره به سابقه تمدنی درخشان گذشته كشورمان افزود: آنچه تحت 
عنوان سرقت علمی از آن یاد می شود در همه جای دنیا وجود دارد ولی باید 

با ابزارها و كنترل های الزم با این مقوله برخورد كنیم.
دكتر فیروزآبادی به مقوله كپی رایت و بحث مالكیت فكری اشــاره کرد و 
افزود: عدم توجه به این دو مقوله می تواند دســتاوردهای پژوهشگران و 

محققان علمی را تحت تأثیر قرار دهد.

دکتر شمسی بیان کرد:
گسترش همکاری های 
وزارت بهداشــت بــا 
در  جهاددانشــگاهی 
زمینــه پیشــگیری از 

سرقت علمی 

دكتر شمســی دبیر كمیته اخالق 
در پژوهــش معاونــت تحقیقات و 
فنــاوری وزارت بهداشــت، درمان و 
آموزش پزشكی نیز با تأكید بر دستاوردهای خوب جهاددانشگاهی در زمینه 
اخالق مداری در حوزه علم خاطرنشــان كرد: همكاری هــا در این زمینه با 

جهاددانشگاهی بیش از پیش گسترش خواهد یافت.
وی با اشاره به مســایلی كه در ماه های اخیر در زمینه تولید علم در سطح 
دنیا برای كشورمان اتفاق افتاده بود، گفت: در این زمینه 199 مقاله مورد 
بحث بود كه 55 مقاله از این تعداد مربوط به حوزه وزارت بهداشت، درمان و 
آموزش پزشكی است كه در این راستا 5 نفر اخراج و با سایر افراد نیز برخورد 

الزم صورت گرفت.
دکتر شمســی بر تشــكیل كمیته های اخــالق در حوزه علــم در همه 
دانشگاه های كشــور تأكید كرد و افزود: به نظر می رسد تحوالت الزم در 

این راستا در حوزه وزارت علوم، تحقیقات و فناوری صورت نگرفته است.
گفتنی است، در این همایش علمی 22 سخنرانی و مقاله علمی در زمینه 
گفتمان ســازی و اخالق مداری در حوزه تولید علم و پیشگیری از سرقت 
علمی ارایه و از نفرات برتر مسابقات بین المللی تشخیص تقلب علمی که در 

دنیا به اختصار با عنوان PAN  شناخته می شود تجلیل شد.
یادآور می شود، مســابقه بین المللی تشــخیص تقلب علمی نیز  به همت 
پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و با همکاری مسووالن 

مسابقات PAN در شهریورماه با محوریت خط و زبان فارسی برگزار شد. 
این مســابقه در دو بخش »الگوریتم های تشــخیص تقلــب« و »پيکره 
تشخيص تقلب« با همکاری دانشــگاه وایمر آلمان به اجرا درآمد که در 
بخش الگوریتم 31 تیم از 7 کشور شرکت نمودند و از میان آنها 9 تیم به 
مرحله نهایی رسیدند. در بخش »پيکره« نیز مجموعا 5 تيم موفق به ارایه 

پيکره هاي استاندارد تشخيص تقلب علمي در خط و زبان شدند.
در این راستا و براساس این گزارش تیم های زیر بر اساس نظر کمیته داوران 
حایز شرایط لوح تقدیر و تندیس همایش شناخته شدند که با حضور دکتر 
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فیروزآبادی دبیر شورای عالی فضای مجازی و تنی چند از مسووالن حاضر 
در همایش از آن ها  تقدیر بعمل آمد؛

1- تیم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهیدبهشتی شامل 
فاطمه مشهدی رجب، دکتر مهرنوش شمس فرد، راضیه عادلخواه، فاطمه 

شفیعی، و چکاوه ساعدی در بخش پیکره 
2- تیم دانشکده برق و کامپیوتر پردیس فنی دانشگاه تهران متشکل از دکتر 
آزاده شاکری عضو هیات علمی دانشگاه تهران و نوا احسان در بخش الگوریتم
3- تیم مشترک دانشگاه قم و دانشــگاه علم و صنعت متشکل از مهدی 
نیکنام، و دکتر بهروز مینایی بیدگلی عضو هیات علمی دانشــگاه علم و 

صنعت ایران در بخش الگوریتم
4- تیم دانشکده علوم و فنون نوین دانشــگاه تهران شامل مژگان ممتاز، 

کیوان بیجاری، مصطفی صالحی، و دکتر هادی ویسی در بخش الگوریتم
5- تیم دانشکده مهندسی و علوم کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی شامل 
دکتر علیرضا طالب پور عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی، محمد 

شیرزادی، و زهرا امین الرعایا در بخش الگوریتم  
6- تیم دانشگاه بوعلی سینای همدان متشکل از دکتر محرم منصوری زاده عضو 
هیات علمی دانشگاه بوعلی سینای همدان و طاهر رهگوی در بخش الگوریتم

7- تیم مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی )نور(شامل مرتضی رضایی 

شریف آبادی و سید احمد افتخاری در بخش پیکره
8- تیم دیگری از دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران شامل دکتر 
هادی ویســی عضو هیات علمی دانشــگاه تهران، عرفانه غروی، کیوان 

بیجاری، و کیارش ظهیرنیا در بخش الگوریتم
9- تیم دانشگاه اصفهان شامل فائزه استکی و دکتر فرامرز صافی اصفهانی 

در بخش الگوریتم
 Anna و Lee Gillam انگلیــس شــامل Surrey 10- تیم دانشــگاه

Vartapetiance در بخش الگوریتم

11- تیم دانشگاه آمستردام شامل سمیرا آبنار 

براساس گزارش اعالمی دبیرخانه مسابقه، تیم دانشکده مهندسی و علوم 
کامپیوتر دانشگاه شهید بهشتی متشکل از فاطمه مشهدی رجب و دکتر 
مهرنوش شمس فرد عضو هیات علمی دانشگاه شهید بهشتی حایز رتبه 
نخست شدند و این تیم موفق به دریافت جایزه 700 دالری و یک جایزه  

200 دالری از انتشارات اشپرینگر آلمان شد.
گفتنی است، همایش »بررســی راهکارهای پیشگیری از سرقت علمی«به 
همت پژوهشکده فناوری اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی و همکاری 
مرکز تحقیقات مخابرات ایران در محل سالن همایش های این مرکز برگزار شد.

محققان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی با همکاری انستیتو 
پاستور ایران، موفق شــدند ضمن اصالح ژن تولید کننده آنزیم 
گلوکز اکسیداز و همچنین تغییر میزبان تولید کننده این آنزیم، 

باعث افزایش حدود 20 درصدی آن شوند.

به گزارش روابط عمومی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، دکتر علیرضا 
مجید انصاری مدیر گروه پژوهشی طب فراگیر در سرطان پژوهشکده، در 
خصوص طرح تحقیقاتی انجام شــده با عنوان» ارزیابی تاثیر میدان های 
مغناطیسی  با فرکانس پایین بر افزایش بیان ژن گلوکز اکسیداز«، گفت: 
گلوکز اکسیداز، یک آنزیم با مصارف صنعتی و تحقیقاتی در صنایع غذایی، 
کیت های تشخیصی قند خون و بیوسنسورهای متعدد است که امروزه به 
صورت بیولوژیک تولید شده و اهمیت استراتژیک فراوانی دارد. لذا هدف 
اصلی این مطالعه، بررسی تاثیر میدان های مغناطیسی با فرکانس بسیار 
 )glucose oxidase(GOX پایین برافزایش بیان ژن تولید کننده آنزیم

در مخمر Pichia pastoris GS115 بود.
دکتر مجید انصاری با تاکید بر این نکته که، این بررسی با ارزیابی چند مقوله 
علمی، دستاوردهای با اهمیتی را به همراه داشته است، تصریح کرد: استفاده 
از میدان های مغناطیسی با فرکانس بسیار پایین ضمن افزایش تولید حدود 
20 درصدی این آنزیم که رقمی قابل مالحظه در امر تولید آنزیم است؛ باعث 

افزایش طول عمر مخمرها نیز می گردد.
عضو هیات علمی پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی، همچنین با اشاره به 
اینکه به طور معمول شرایط استرس یا تغییرات محیطی مخمرها باعث 
ایجاد پروتئاز می شــود که این امر یکی از دالیل تخریب پروتئین یا آنزیم 

تولید شده توسط مخمر است، اضافه کرد: در این روش که با بهره گیری از 
میدان ذکر شده مورد ارزیابی قرار گرفت؛ عالوه بر افزایش طول عمر مخمر، 
کاهش قابل توجه فعالیت پروتئازی نیز مشاهده گردید و همچنین میزان 

تکثیر مخمر در واحد زمان )Biomass( نیز افزایش یافت.
دکتر مجید انصاری اضافه کرد: از دیگر دستاوردهای مهم این بررسی که 
طی آن میزبان بیان ژن آنزیم از قارچ آســپرژیلوس پس از اصالح ژنی به 
میزبان مخمر مهندسی شده تغییر یافت، بهبود فعالیت آنزیم و همچنین 
تولید ترشحی آن بوده که موجبات تسهیل استخراج بدون نیاز به تخریب 

سلولی و مراحل خالص سازی مربوطه را نیز فراهم آورده است.
وی در پایان تصریح کرد: هرنوع داده ای که بتواند در ارگانیسم های مختلف 
با توجه به سهولت بررسی های آزمایشــگاهی واقعیتی را به این مجموعه 
دانشی بیفزاید، می تواند در راستای کشف مکانیسم اثر میدان ها سودمند 

واقع گردد.
 Enzyme and نتایج این مطالعه به صورت مقاله ای در نشریه ی بین المللی
microbial Technology از مجموعه نشریات Elsevier در سال جاری 

میالدی 2017 به چاپ رسیده است.
گفتنی اســت، گروه طــب فراگیــر در ســرطان پژوهشــکده معتمد 
جهاددانشگاهی، در مطالعات متعددی اثرات قابل توجهی از میدان های 
مغناطیسی با فرکانس خیلی پایین را بر روی سرطان مشاهده نموده اند 
که در ادامه به دنبال یافتن مکانیسم توجیه کننده این اثرات اختصاصی 
هستند. در این راســتا مطالعات دیگری نیز بر روی فرآیند های مختلف 
سلولی از قبیل مشخصات رشد و پیام های درون سلولی همچنین تغییرات 

بیان ژن ها انجام می دهند.

افزایش تولید آنزیم گلوکز اکسیداز با روش جدید 

به همت محققان پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی انجام شد؛
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مدیرعامل و مدیران گــروه صنعتی مپنــا  13 بهمن ماه، از 
توانمندی ها و دســتاوردهای این نهاد در مجتمع تحقیقاتی 

شهدای جهاددانشگاهی بازدید کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل 
مپنا به همراه مدیران این مجموعه صنعتی، از مرکز مبدل ها و منابع تغذیه، 
آزمایشگاه فشار قوی، یارد ممتاز دکل حفاری، مرکز ساخت ماشین های 

الکتریکی و مرکز تجاری سازی مواد شیمیایی بازدید به عمل آورد.
این بازدید با حضور دکتر حمیدرضا طیبی رییس جهاددانشگاهی، مهندس 
محمدرضا روشنی مقدم مدیرعامل بخش تولید مپنا، مهندس وحید معیر 
مدیرعامل بخش نفت و گاز، مهندس سیدعلی بنی هاشمی مدیرعامل بخش 
حمل ونقل ریلی و جمع دیگری از مدیران و معاونان این شرکت برگزار شد.

 مدیرعامل شرکت مپنا مطرح کرد:
لزوم همکاری بین جهاددانشگاهی و شرکت 

مپنا در پروژه های داخلی و خارجی

دکتر عباس علی آبادی مدیرعامل شرکت مپنا با تاکید بر لزوم همکاری 
مشترک بین گروه صنعتی مپنا و جهاددانشگاهی در حوزه های علمی 
و فناوری، اظهــار کرد: رویکرد اصلــی ما مبتنی بر فرمایشــات مقام 
معظم رهبری در درون زایی و برون گرایی است و وقت آن رسیده که با 
فرصت هایی که در پسابرجام به وجود می آید بتوانیم در خارج از کشور 
فعالیت ها را توسعه دهیم و در حال حاضر نیز در کشورهای همسایه به 

ویژه در عراق و پاکستان به صورت وسیع مشغول به فعالیت هستیم.
وی افزود: شاخصه جمهوری اسالمی، نهادهایی نظیر جهاددانشگاهی 
هستند و در نشســت امروز توانســتیم به جمع بندی برسیم که مرکز 
مشترکی با جهاددانشــگاهی در زمینه فعالیت های پژوهشی صنعتی 
ایجاد کنیم. البته همکاری های پژوهشی با سایر دانشگاه ها در گذشته 
داشته ایم ولی شکل جهاد و عملکرد جهاددانشگاهی در این زمینه به 
گروه صنعتی مپنا نزدیک است. ما امیدواریم بتوانیم با جهاد در زمینه 

فعالیت های پژوهشی صنعتی همکاری داشته باشیم.
دکتر علی آبادی بــا بیان اینکــه در بخش نفــت، گاز و صنعت ریلی 
زمینه های خوبی وجود دارد، گفت: آنچه که امروز مپنا و سایرین سعی 
می کنند فراهم کنند و دولت نیز بایــد در این زمینه کمک کند تامین 
منابع مالی از ظرفیت های ملی است که با بسیج آنها بتوانیم با رویکرد 

واردات کاال به بهانه تامین مالی و سرمایه گذاری مقابله کنیم.
مدیرعامل شــرکت مپنا ادامه داد: یکی از اشــکاالت کشور این است 
که از توانایی دیگر نهادها باخبر نیســتیم و گاهی این مساله منجر به 
موازی کاری می شود. خوشبختانه در نشستی که امروز با جهاددانشگاهی 
برگزار کردیم تا حدودی این مساله برطرف خواهد شد و با ایجاد مرکزی 
مشــترک از فعالیت های یکدیگر آگاهی پیدا خواهیــم کرد و زمینه 

مدیرعامل مپنا 
از توانمندی و دستاوردهای جهاددانشگاهی  بازدید کرد

هدف گیری بازارهای جهانی از طریق همکاری جهاددانشگاهی و مپنا 
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همکاری در پروژه های کالن داخلی و خارجی فراهم می شود. 
وی با بیان اینکه جهاددانشگاهی واسطه ای بین دانشگاه و صنعت است، 
گفت: شرکت مپنا در گذشته نیز همکاری هایی با جهاددانشگاهی داشته 
و هم اکنون فرصت خوبی است که بتوانیم این همکاری ها را ادامه دهیم 

و خالهای یکدیگر را پر کنیم.
دکتر علی آبادی در خصوص اســتفاده از ظرفیت های جهاددانشگاهی 
برای اجرای پروژه های خارجی شرکت مپنا گفت: در دوره تحریم که ورود 
به بازارهای خارجی سخت بود ما موفق شدیم خدمات فنی  - مهندسی 
زیادی را به خارج از کشــور صادر کنیم و همکاری هایی نیز در الیه های 
مختلف با جهاددانشگاهی داشته ایم و بعد از این نیز این همکاری بیشتر 
خواهد شد تا با پوشش خالها بتوانیم به صورت وسیع در بازارهای جهانی 

حضور پیدا کنیم.

دکتر طیبی خبر داد:
ایجــاد یــک مرکــز مشــترک بــرای انجام 
فعالیت های فناورانه جهاددانشگاهی و گروه 

صنعتی مپنا

دکتر حمیدرضا طیبی در این نشست مشترک با تبریک ایام دهه فجر 
اظهار کرد: در جهاددانشــگاهی اساس پیشــرفت را توسعه فرهنگی، 
علمی و فناورانه و توسعه آموزش های تخصصی می دانیم که اساسنامه 

فعالیت های این نهاد را تشکیل می دهد.
وی اظهار داشت: جهاددانشگاهی در زمینه مهندسی نیز فعالیت های 
زیــادی را در حوزه نفت، برق، پتروشــیمی و ســیمان انجــام داده و 
فناوری های متعددی را تولید و تجاری کرده اســت. در این نهاد ثابت 
کردیم می توانیم تولید علم کرده و علم را تبدیل به فناوری و فناوری را به 

تجاری سازی و تبدیل به ثروت کنیم.
رییس جهاددانشگاهی با بیان اینکه بیش از 10 هزار طرح پژوهشی و 
فناورانه در جهاددانشگاهی انجام شده که عمدتا به صورت کارفرمایی 
بوده است، گفت: در حدود 60 تا 80 درصد فعالیت های جهاددانشگاهی 

کارفرمایی است.
وی در ادامــه بر این موضــوع که نقطــه قوت طرح های پژوهشــی 

جهاددانشگاهی مساله محور بودن آنها است، تأکید کرد.
دکتر طیبی در رابطه با میزان خودباوری در کشــور برای استفاده از 
دستاوردهای داخلی جهاددانشگاهی، گفت: تالش ما در حال حاضر 
این است که با کار عملی ثابت کنیم این کار شدنی است و مسووالن 
باور کنند می توانند متکی به توان داخل باشند. ما می توانیم کارهای 
بزرگی انجام دهیم و آنها را تجاری ســازی کنیم اما باید الزامات کار 

فراهم شود.
رییس جهاددانشــگاهی در ادامه اظهار کرد: مپنا مجموعه بزرگی در 
کشور است که در صنعت و بخش ریلی حضور گسترده ای پیدا کرده و در 
حوزه برق صاحب فناوری است. ما عالقه مندیم که باب همکاری با مپنا 
را ایجاد کنیم و در حوزه فناوری های مشترک امیدواریم بتوانیم مرکز 
مشترکی را تشکیل دهیم چراکه بسیاری از فناوری هایی که در حوزه 
برق، ریل و نفت داریم، می تواند در حوزه های مختلف مورد استفاده ی 

مپنا قرار گیرد.
دکتر طیبی افزود: در حوزه علم و فناوری هدف ما این بود که ثابت کنیم 
می توانیم تولید علم داشته باشیم، در مرز علم و فناوری حرکت کنیم 
و علم و فناوری را مبنای توســعه دانش بنیان قــرار دهیم. آنچه که در 
پژوهشگاه رویان و ابن سینا در حال حاضر در زمینه سلول های بنیادی 
اتفاق می افتد حرکت در مرز علم است و ما خوشحالیم که توانستیم آن 

را کاربردی کنیم.
وی بیان کرد: در حال حاضر به دنبال تاســیس بیمارستان سلول های 
بنیادی هستیم تا بتوانیم دســتاوردهای خود را در زمینه سلول های 

بنیادی به مردم ارایه کنیم.
رییس جهاددانشگاهی در پایان با اشــاره به ایجاد مرکز مشترک برای 
انجام فعالیت در زمینه توســعه علم و فناوری جهاددانشگاهی و گروه 
صنعتی مپنا خاطرنشان کرد: امیدواریم با مرکز مشترکی که با گروه مپنا 
تشکیل می شود بتوانیم فعالیت های بزرگی در حوزه فناورانه و در نهایت 

توسعه اقتصاد دانش بنیان در کشور انجام دهیم. 

براســاس مصوبه هیــات امنای 
جهاددانشــگاهی، پژوهشکده 
سرطان پستان وابســته به این 
نهاد بــه »پژوهشــکده معتمد 

جهاددانشگاهی« تغییر نام داد.

به گزارش روابط عمومی پژوهشــکده 

معتمــد جهاددانشــگاهی، پیــرو 
درخواســت ریاســت پژوهشــکده 
و بررســی های به عمل آمــده و طبق 
تاییــد رییس و اعضای هیــات امنای 
جهاددانشــگاهی، این پژوهشکده به 
»پژوهشکده معتمد جهاددانشگاهی« 

تغییر نام داد.

تغییر نام پژوهشکده "سرطان پستان"  
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سرپرســت پژوهشــکده توسعه 
تکنولوژی گفت: بررســی ها نشان 
می دهد پژوهشکده توسعه تکنولوژی 
از نظر رتبه ی فعالیت های پژوهشی در 
جایگاه بسیار خوبی قرار دارد. کسب 
رتبه A در طول سه سال گذشته این 

ادعا را به خوبی ثابت می کند.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف، دکتر 
محمدصادق حاجی تاروردی ضمن تبریک ایام دهه فجر انقالب اسالمی 
با اشاره به اینکه هم اکنون متاثر از وضعیت اقتصادی کشور، سازمان هایی 
همچون سازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شــریف که به فعالیت های 
پژوهشی و تخصصی مشغول اند، در آن جایگاه اقتصادی مورد انتظار که 
بتواند پاسخگوی همه ی نیازهای سازمان باشد، قرار ندارند، به تمام اعضا به 
خصوص مدیران توصیه کرد در مدیریت فعالیت ها به گونه ای برنامه ریزی 

و عمل کنند که سازمان بتواند از این مشکالت عبور کند.
وی پیگیری تصویب ردیف بودجه برای پژوهشکده توسعه تکنولوژی را از 

جمله ی فعالیت هایی ذکر کرد که از گذشته 
در دست پیگیری بوده و هم اکنون به لطف 

الهی به نتیجه رسیده است.
سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی، اخذ 
رتبه برای این پژوهشکده را از برنامه های در 
دست پیگیری ذکر کرد که تاکنون مراحلی 

از آن با موفقیت طی شده است.
 وی افزود: طی چند دوره 17 دانشــجوی 
دکترای پژوهش محور در پژوهشکده توسعه تکنولوژی پذیرش شدند که 
هفت نفر از آنها طی دوسال اخیر فارغ التحصیل شده و طی دو سال گذشته 
60 مقاله از سوی محققان و پژوهشگران این پژوهشکده ارایه و بیش از نیمی 

از آن ها در نشریات معتبر به چاپ رسیده است.
 دکتر حاجی تاروردی اظهار داشــت: مجموعه های بزرگی مانند قرارگاه 
سازندگی خاتم االنبیا)ص( و گروه مپنا که هم اکنون پروژه های کالنی را در 
کشور انجام می دهند، توانسته اند توان داخلی را در کنار بهره گیری از توان و 
تخصص شرکت های بیرون از مجموعه ی خود به کار بگیرند که در این زمینه 

جهاددانشگاهی صنعتی شریف باید از تجربه ی موفق آنها کمک بگیرد.

محققــان مرکــز ملــی ذخایر 
ژنتیکی و زیســتی ایران با تالش 
خود در جهت شناســایی و حفظ 
میکروارگانیسم های بومی کشور، 
توانستند تعداد میکروارگانیسم های 
جدید کشف شده از اکوسیستم های 
مهم ایران را به 50 سویه برسانند و 
این میکروارگانیسم ها را به جامعه 
علمی دنیــا معرفــی نمایند. این 

میکروارگانیسم ها متعلق به گروه های مختلف میکروبی شامل 
آرکی ها، باکتری ها، کپک ها و مخمرهــا بوده و در گروه های 

مختلف تاکسونومیک گونه، جنس و خانواده قرار می گیرند.

به گزارش روابط عمومــی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران، 
دکتر سید ابوالحسن شاهزاده فاضلی رییس مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و 
زیستی ایران گفت: کشف دو خانواده جدید باکتریایی )Soortiaceae( و 
مخمری )Fereydouniaceae( برای اولین بار در ایران، از دستاوردهای 
ارزشمند محققان این مرکز می باشــد. این دستاوردها نوید دهنده ی 
آینده ای روشن در زمینه شناسایی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران است 

که نیازمند تالش هرچه بیشتر محققان 
ما در معرفی ذخایر بومی کشور می باشد.

وی افزود: محققان این مرکز در راستای 
غنی ســازی هرچه بیشــتر کلکسیون 
میکروبی و ســهولت دسترسی محققان 
کشور به منبع غنی از سویه های میکروبی، 
تعداد 36 سویه باکتری و 3 سویه آرکی به 
کاتالوگ بانک میکروارگانیسم ها اضافه 
کردند که در بین ســویه های باکتریایی 

وارد شده 18 سویه ارزشمند شاخص وجود دارد.
هم اکنون تعداد 483 سویه باکتری و 62 سویه آرکی در جدیدترین 
نسخه منتشر شــده کاتالوگ بانک میکروبی موجود است و محققان 
برای کسب اطالعات بیشتر در مورد سویه ها، می توانند به سایت مرکز 
ملی ذخایر ژنتیکی و زیســتی ایران به آدرس www.ibrc.ir مراجعه 

نمایند. 
گفتنی است، میکروارگانیسم های جدید کشف و ثبت شده، در کلکسیون 
میکروبی مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی ایران نگهداری می شوند 
و با عنوان کاتالوگ میکروارگانیســم های بومی در دسترس محققان و 

دانشمندان قرار گرفته است.

مرکز ملی ذخایر ژنتیکی و زیستی؛  آشیانه میکروارگانیسم های 
بومی ایران

کسب رتبه A در ارزیابی وزارت علوم در سه سال متوالی بیانگر 
اهمیت تحقیقات پژوهشکده  است

سرپرست پژوهشکده توسعه تکنولوژی جهاددانشگاهی:
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روسای جهاددانشگاهی 
سیســتان و بلوچستان 
و سازمان شــیالت در 
نشســتی با حضور دبیر 
شورای عالی مناطق آزاد 
کشور و استاندار تفاهم 
نامه همکاری امضا کردند.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی سیستان 
دکتــر  بلوچســتان،  و 
منصــور تاجــری رییــس 

جهاددانشگاهی اســتان در این باره گفت: این تفاهم نامه در خصوص 
مطالعات، بومی سازی دانش فنی و تولید و پرورش ماهی در قفس در 

سواحل مکران می باشد.
وی با بیان اینکــه اجرای این طرح در تامین غذای ســالمت جامعه و 
اشتغالزایی بسیار موثر است، افزود: محصول تولید شده از این طرح را 

نیز می توان به سایر نقاط کشور صادر کرد.
رییس جهاددانشگاهی استان در ادامه اظهار کرد: وجود منابع آبی مناسب 
در اســتان، عدم نیاز به منابع آبی مســتقل، ایجاد اشــتغال پایدار برای 

ساحل نشینان استان و جامعه 
صیادی سیستان و بلوچستان، 
افزایش امنیت غذایی و توسعه 
تغذیه سالم، وجود مواد مغذی 
طبیعی در آب دریــا و كاهش 
زمان پرورش ماهی و ... از جمله 
مزیت های پــرورش آبزیان در 
قفس اســت كه در راســتای 
اقتصاد مقاومتــی دانش بنیان 
این پــروژه با توجه بــه اینكه 
بخشــی از فن آوری آن نیز در 
اختیار جهاددانشگاهی دانشگاه 

صنعتی امیركبیر می باشد به همت جهاددانشگاهی استان اجرا می شود.
دکتر تاجری تصریح كرد: فاز اول این پروژه در چابهار اجرایی شده و در 
حال عملیاتی كردن فاز دوم آن هستیم كه با همیاری اداره كل شیالت 

استان اجرا خواهد شد.
وی گفت: كار مطالعاتی و تحقیقاتی این پروژه در قالب ارزیابی ریسك 
تولید بچه ماهی از پیش نیازهای این طرح است كه پروپزال تحقیقاتی 
آن به همت این نهاد تهیه شــده و جهت تامین اعتبار الزم به مقامات 

مسوول تحویل شده است .

امضای تفاهمنامه همکاری 
بین جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان و سازمان شیالت کشور

معاون پژوهــش و فناوری 
وزارت علــوم، تحقیقات و 
فناوری با حضور در سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان 
رضوی از بخش های مختلف 

این سازمان بازدید کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
ســازمان جهاددانشــگاهی 

خراسان رضوی، دکتر وحید احمدی به همراه دکتر علی اکبر شمسیان، 
رییس سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی و جمعی از معاونان و 
مسووالن این سازمان، 20 بهمن ماه از پژوهشکده های بیوتکنولوژی 
گیاهان زینتی، سلول های بنیادی و پزشکی بازساختی و علوم و فناوری 
مواد غذایی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی بازدید کرد و در 

جریان آخرین دســتاوردها و 
فعالیت های پژوهشــی آن ها 

قرار گرفت.
دکتر حمیدرضــا بیدخوری 
معــاون پژوهــش و فناوری 
جهاددانشــگاهی خراســان 
رضوی در ایــن بازدید ضمن 
ارایــه توضیحاتی در خصوص 
آخرین دستاوردها و اقدامات 
پژوهشی صورت گرفته در این سازمان، تاکید کرد: انجام تحقیقات 
کاربردی و توســعه ای، تالش بــرای کارفرمایی بــودن پژوهش ها، 
استفاده از نیروی متخصص و متعهد، و دارا بودن ساختاری منعطف از 
جمله ویژگی های فعالیت های پژوهشی در جهاددانشگاهی خراسان 

رضوی است.

بازدید معاون پژوهش و فناوری وزیر علوم از سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی
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سازمان جهاددانشگاهی استان 
آذربایجان شــرقی و شــرکت 
کمپرسورســازی تبریز تفاهم 
نامه همکاری علمی، پژوهشی 

وفناوری امضا کردند.

به گــزارش روابط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی اســتان، این تفاهم 
نامه با حضور دکتر محسنی سرپرست 
جهاددانشگاهی استان و مهندس آزرم 
مدیر عامل شرکت کمپرسورسازی 

تبریز در محل شرکت کمپرسور سازی امضا و بر استفاده از ظرفیت های 
مختلف همدیگر در اجرای طرح های علمی و پژوهشی تاکید شد.

همچنین این تفاهــم نامه با هدف 
تقویــت و توســعه همکاری هــای 
مشترک و دسترسی و به کارگیری 
دانــش فنــی و فنــاوری روز آمد 
در اجــرای طرح های پژوهشــی، 
مطالعاتی، توســعه ای و کاربردی و 
آموزشــی، در موضوعات مرتبط با 
نیازهای شــرکت کمپرسورسازی، 
برگــزاری نشســت ها و دوره های 
آموزشی مورد نیاز طرفین، همکاری 
در زمینــه ســاخت نیروگاه هــای 
خورشــیدی پرتابل با ظرفیت بــاالی 1 کیلو وات و ســایر زمینه ها 

منعقد شد.

سرفرازی معاون هماهنگی امور 
اقتصادی اســتانداری خراسان 
جنوبی گفت: پــروژه دهکده 
گیاهان دارویی می تواند الگو و 
مدلی برای معرفی توانمندی های 

استان باشد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی خراســان جنوبی، 
عصمت سرفرازی، معاون هماهنگی 

امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری خراســان جنوبی و محمد 
شفیعی فرماندار خوسف و هیات همراه، 20 بهمن ماه از پروژه دهکده 

گیاهان دارویی جهاددانشگاهی بازدید کردند.
معاون هماهنگی امور اقتصادی و توســعه منابع استانداری خراسان 
جنوبی در این بازدید گفت: با توجه به ظرفیت های اســتان در زمینه 
گیاهان دارویی، احــداث دهکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی 

می تواند یک مزیت برای استان به ویژه در بحث گردشگری باشد.
محســن پویان مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشــگاهی 
استان نیز در این بازدید با بیان اینکه خراسان جنوبی در زمینه گیاهان 

دارویی منحصر به فرد اســت، افزود: 
هدف از اجرای این پروژه ساماندهی 
گیاهان دارویی استان، اشتغال و ارز 

آوری است.
وی ادامــه داد: میکروب زدایی، اخذ 
اســتانداردهای الزم و بســته بندی 
مناســب بــرای صــادرات از جمله 
فعالیت های آزمایشگاهی در دهکده 

جهاددانشگاهی است.
پویان هدف از ساخت دهکده را ایجاد 
مرکزی تفرجگاه بیان کرد و ادامه داد: آموزش روســتاییان، بازاریابی، 
تکمیل فرآیند تولید و افزایش سهم کشــاورز از بازار فروش، هدایت 
پایان نامه های دانشــجویان تحصیالت تکمیلی از اهداف این دهکده 

است.
وی یادآور شد: مرکز رشد گیاهان دارویی و ساختمان آزمایشگاه کشت 

بافت و هرباریوم از دیگر قسمت های این دهکده است.
در این بازدید جالل الدین صادقی رییس جهاددانشــگاهی خراسان 
جنوبی یادآور شــد: برای بهره برداری از این پــروژه به حمایت های 

استانی نیاز داریم.

پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی الگوی معرفی 
توانمندی های خراسان جنوبی است

انعقاد تفاهم نامه همکاری بین سازمان جهاددانشگاهی
 آذربایجان شرقی و شرکت کمپرسورسازی تبریز 

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان جنوبی :
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پژوهشوفناوری

مهندس حاجیلو رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف 
با اشاره به اینکه توسعه فناوری های صنعتی ماموریت اصلی 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است، اظهار داشت: 
کارفرمایان پروژه های این سازمان انتظار دارند در اجرای پروژه 
ها، کیفیت فعالیت ها به گونه ای باشد که آنها را قادر به رقابت با 
رقیبان منطقه ای و جهانی نماید و این سازمان تمام تالش خود 
را بکار می گیرد فعالیت ها و پروژه های کارفرمایی را به شکلی 
به سرانجام برساند که به عنوان یک دستاورد شاخص، قادر به 

رقابت با این رقیبان باشد.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی صنعتی شریف، 
مهندس حسینعلی حاجیلو در مراسم گرامیداشــت ایام اهلل دهه ی 
فجر سی و هشتمین سال پیروزی انقالب اســالمی که 19 بهمن ماه 
در این سازمان برگزار شد، با اشــاره به مباحثی همچون خودکفایی، 
اقتصاد دانش بنیان، اقتصاد مقاومتی و مدیریت جهادی که در این برهه 
ی زمانی به عنوان مباحث مطرح در مســیر دست یابی به آرمان های 
انقالب اســالمی بیان می شود، اظهار داشــت: ما افتخار می کنیم که 
جهاددانشگاهی به صورت سیستماتیک و سازماندهی شده از مدت ها 
قبل به این مسایل توجه داشته و آن را شروع کرده و همچنان در این 

مسیر حرکت می کند.
وی در ادامه با اشاره به اینکه توسعه فناوری های صنعتی ماموریت اصلی 
سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف است، اظهار داشت: توسعه ی 
فناوری های صنعتی به منظور بهبود رقابت پذیری ملی انجام می شود. 
کارفرمایان پروژه های این ســازمان انتظار دارند در اجرای پروژه ها، 
کیفیت فعالیت ها به گونه ای باشد که آن ها را قادر به رقابت با رقیبان 

منطقه ای و جهانی نماید.
مهندس حاجیلو، ارتقای جایگاه و توسعه کسب و کار را به عنوان یکی 
از اهداف کالن سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف برشمرد و افزود: 
توسعه آموزش های تخصصی، تجاری سازی فناوری، توسعه و کاربردی 
کردن فناوری، اجرای طرح هــای کالن، صادرات محصول یا خدمات، 
ارتقای فرهنگی در حــوزه مدیریت جهادی و کارآفرینی و توســعه 
خدمات مهندسی از جمله اهدافی است که در قالب اهدف کالن ذکر 

شده دنبال می شود.
بنابراین گزارش تقدیر از سه تن از مدیران ســازمان و بازنشستگان و 
برگزاری مسابقه از دیگر بخش های مراســم جشن دهه ی فجر سی 
و هشتمین سال پیروزی انقالب اسالمی در سازمان جهاددانشگاهی 

صنعتی شریف بود.
در این مراسم از مهندس حبیب رستمی برای کسب جایگاه »پژوهشگر 
برتر جهاددانشگاهی« در بین پژوهشگران این نهاد در سطح کشور در 
سال 1395، از همکاران گروه پژوهشی اتوماسیون و مهندس کوروس 
حمزه  به عنوان مدیر این گروه پژوهشــی برای اخــذ جایگاه »گروه 
پژوهشی برتر جهاددانشــگاهی« در بین گروه های پژوهشی این نهاد 
در سراسر کشــور و همچنین از حمیدرضا عابدی مدیر مرکز خدمات 
تخصصی پدافند غیرعامل و همکاران ایشان  برای  تاسیس آزمایشگاه 

»EMC «تقدیر شد.

از ابوالفضل سلمانی، ابراهیم بختیاری دوست، جالل الدین اقتصادی، 
ایوب مینایی، یوسف پازهر، امیر کیاشمشکی، عبداهلل خانبابافشندی، 
سیدمصطفی اسماعیلی، علی جزایری قره باغ و خانم ملیحه بهاری نیز 
به عنوان همکارانی که در 1395 به افتخار بازنشستگی نایل شده بودند، 

تقدیر به عمل آمد.

 توسعه فناوری صنعتی ماموریت اصلی این سازمان است

رییس سازمان جهاددانشگاهی صنعتی شریف:
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فرهنگـــــی

دومین کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت 26 بهمن ماه با حضور 
پروفسور غالمرضا اعوانی چهره ماندگار فلسفه کشور، دکتر حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، دکترسعداهلل نصیری قیداری دبیر کل کمیسیون 
ملی یونسکو در ایران، دکتر رضا داوری اردکانی رییس فرهنگستان علوم، 
دکتر محمد حسین ایمانی خوشخو رییس کنفرانس و رییس دانشگاه علم و 
فرهنگ و  نیز اساتیدی از انگلستان، استرالیا، هنگ کنگ، یونان و مالزی در 

دانشگاه علم و فرهنگ جهاددانشگاهی برگزار شد. 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی در ابتدای این مراسم دکتر منوچهر 
جهانیان رییس دانشکده گردشگری و دبیر این کنفرانس با اشاره به برگزاری موفق 
نخستین دوره کنفرانس بین المللی »گردشگری و معنویت« در سال گذشته، گفت: 
با توجه به استقبال به وجود آمده برآن شدیم تا دومین کنفرانس را برگزار کنیم که 
در این دوره شاهد حضور و استقبال اساتید برجسته داخلی و بین المللی بیشتری 

نیز بودیم.
وی افزود: امســال به این کنفرانس 210 مقاله رسیده بود که در نهایت 25مقاله با 

داوری های سختگیرانه برای سخنرانی انتخاب شد .
دکتر جهانیان عنوان کرد: در این همایش رونمایی از نخستین مجله »گردشگری 
و معنویت« به زبان انگلیسی و تقدیر از پروفسور اعوانی و اعطای جایزه بین المللی 

کنفرانس گردشگری و معنویت را نیز خواهیم داشت.
وی همچنین در ادامه به قرائت پیام ارسالی از ســوی سازمان جهانی جهانگردی 

بمناسبت برگزاری دومین کنفرانس گردشگری و معنویت پرداخت.
در متن پیام شوجین، دبیر اجرایی و مدیر منطقه آسیا و اقیانوسیه سازمان جهانی 
جهانگردی به این کنفرانس بین المللی آمده اســت: »از ســوی ســازمان جهانی 
جهانگردی سازمان ملل متحد )UNWTO( سازمان وابسته به سازمان ملل متحد 
که مشغول رشد و توسعه صنعت گردشگری در جهان است، برای شما در دومین 
کنفرانس بین المللی گردشگری و معنویت که موجب ارتقای مفهوم معنویت است 

آرزوی موفقیت می کنم.
امروزه گردشگری بین المللی ٧ درصد تجارت جهانی را شامل می شود و نیز ١٠ 
درصد GDP و یک یازدهم کلیه مشاغل دنیا را در برمی گیرد و علی رغم چالش های 
مطرح گردشگری بین المللی، در حال رشد روزافزون است. با برشمردن اهمیت 
آن برای رشد اقتصادی و اجتماعی و ایجاد اشــتغال در بسیاری از کشورها روبه 

رشد است.
جمهوری اسالمی ایران سرشــار از منابع غنی فرهنگی و طبیعی است و یکی از 
کهن ترین تمدن ها در دنیا محسوب می شود. پتانسیل های آن، این کشور را به یکی 

از مقاصد گردشگری بی بدیل در دنیا تبدیل کرده است.
از ســال ICTS ،2016  به عنوان بستری مناســب برای تبادل تحقیقات علمی و 
پژوهشی به شمار رفته و توانســته برای تبادل تجربی و پژوهشی در سال 2017، 

متخصصین را از کشورهای استرالیا، انگلستان، یونان، هنگ کنگ و 
مالزی که در آنها تبادالت علمی و آموزشی بسیاری صورت می گیرد 

گردهم آورد.

دومین کنفرانس بین المللی "گردشگری و معنویت" برگزار شد

فرهنگی

   43
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فرهنگـــــی

بیش از 143 مقاله برای ارایه در ICTS ارسال شده، تاثیر و نفوذ کنفرانس 
گردشگری و معنویت بسیار زیاد است. عالوه بر این، هفتادمین مجمع عمومی 
سازمان ملل متحد سال 2017 را »سال گردشگری پایدار جهت توسعه« 

نامیده است.
این فرصتی بی نظیر است که اذهان را به سوی گردشگری و توسعه پایدار در 
ایران سوق دهد. این مراسمی برای همه است و ما همه شما را که دست اندرکار 

این مراسم هستید تشویق می کنیم که برای موفقیت این سال تالش کنید.
من به دانشگاه علم و فرهنگ که مرکز آموزشی، فرهنگی و تحقیقاتی است 
و همچنین به انجمن علمی گردشگری برای برگزاری دومین کنفرانس 
گردشــگری معنویت تبریک می گویم و امیدوارم ســازمان دهندگان و 
شرکت کنندگان در این کنفرانس موفق باشند و خروجی مناسب و شایانی 

داشته باشد.«

پروفسور اعوانی:
گردشگری و معنویت زیبنده فرهنگ ماست 

پروفسور غالمرضا اعوانی رییس سابق مؤسسه پژوهشی حکمت و فلسفه 
ایران، گفت: گردشــگری و معنویت زیبنده فرهنگ ماست و جز با معنا و 
مفهوم گردشگری معنوی سازگار نیست. معنویت در تمامی ابعاد عرفان، 

حکمت، حکمت نظری و عملی رسوخ کرده است.
این چهره ماندگار فلسفه کشــور تصریح کرد: چنانچه جسم با غذا آرام 
می گردد روح انسان نیز با معنا شکل می گیرد. در نتیجه گردشگری اگر 

همراه با نظر و اندیشه باشد، موجب تکمیل نفس می گردد.
پروفسور اعوانی همچنین تصریح کرد: ایران مهد حکمت الهی است و باید از 
ظرفیت های آن استفاده شود و برای استفاده از این ظرفیت ها باید متخصصان 
خوبی تربیت کنیم، برنامه ریزی در گردشــگری معنوی از اهمیت باالیی 
برخوردار است و باید این مقوله وارد دروس کارشناسی ارشد گردد. همچنین 
تالیف کتاب دراین حوزه و مدیریت صحیح و استفاده از تجربیات غربی ها نیز 

می تواند در پیشبرد اهداف این کنفرانس نیز موثر باشد.

دکتر طیبی تاکید کرد:
دین اسالم به گردشگری اهمیت می دهد

دکتر حمیدرضــا طیبی رییس جهاددانشــگاهی نیــز در ادامه این 
کنفرانس با اشــاره به دســتاوردهای این نهاد بعد از انقالب، گفت: 
جهاددانشــگاهی در حوزه علوم و فناوری، علوم پایه، محیط زیست و 
... توانسته است فعالیت های خوبی داشته باشد و تا به امروز در حوزه 
سلول های بنیادی جزو 10کشور برتر قرار گرفته است که این افتخاری 

برای ایران است.
وی افزود: نخســتین دانشکده گردشــگری و پژوهشکده گردشگری 
که توســط دانشــگاه علم و فرهنگ راه اندازی شــد از دستاوردهای 
جهاددانشگاهی در حوزه علوم انسانی است و همچنین به خاطر اهمیتی 
که دین ما به گردشگری دارد می توان گفت این کنفرانس نیز می تواند 

به اهداف خوبی برسد.

دکتر ایمانی خوشخو :
هدف این کنفرانس ایجاد ارتباط ریشــه دار 

میان معنویت و گردشگری است 

در ادامه دکتر محمد حســین ایمانی خوشــخو رییــس کنفرانس 
گردشگری و معنویت گفت: خدا را شاکریم توانسته ایم  موضوعی را که 
در یک دوره درسی در سال 91مطرح شد، امروز به عنوان یک رویکرد 
معنوی به گردشگری تداوم دهیم و برای دومین سال متوالی کنفرانس 

بین المللی بزرگی را برگزار کنیم.
رییس دانشگاه علم و فرهنگ در ادامه افزود: در این کنفرانس و طی یک 
پروژه بین المللی به دنبال برقراری ارتباط  با ریشه ای قوی بین معنویت 
و گردشگری هستیم که این مهم دارای شاخه های بسیاری است و یکی 

از آن شاخه ها ادراک معنوی گردشگری از سفر است.
وی عنوان کرد: منظور از گردشگری معنوی، گردشگری مذهبی نیست. 
ما به دنبال این فرضیه هستیم که همه گونه های گردشگری به لحاظ 
معنا دارای نتایج ارزشمندی است. به عقیده ما همه پدیده ها صورت و 
معنایی دارند و گردشگری صورتی است که همه با آن آشنایی داریم، اما 

این معنا و باطن کمتر مورد توجه قرار گرفته است.
دکتــر ایمانی خوشــخو در پایان ســخنانش عنوان کــرد: اتصال 
گردشگری و معنویت راه میان بر برای اســتقرار گردشگری پایدار 

است.
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در دومین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها، خبرگزاری ایکنا با 
امتیاز نهایی 76.22 برترین خبرگزاری تخصصی کشور شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان کشور، نتایج 
دومین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها با اعالم ماتریس مقایسه ای امتیازات 
خبرگزاری های عمومی و تخصصی در پایگاه اطالع رسانی معاونت مطبوعاتی 
وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی منتشر شد و خبرگزاری ایکنا باالترین امتیاز 

را بین تمام خبرگزاری های تخصصی کشور کسب کرد.
سید محسن فرجادی دبیر کمیته رتبه بندی خبرگزاری ها و پایگاه های 
خبری گفت: در دومیــن دوره رتبه بنــدی، 17 خبرگزاری عمومی و 
تخصصی مشارکت داشتند که در این میان ایکنا با امتیاز نهایی 76.22 

برترین خبرگزاری تخصصی کشور شد.
وی با بیان اینکه خود اظهاری و مستندات این خبرگزاری ها در 14 جلسه 
کمیته رتبه بندی بررسی و راستی آزمایی شد، افزود: شاخص های رتبه 
بندی در دومین دوره، سختگیرانه تر اعمال شده است. مدیران مسوول 
خبرگزاری ها از اسفندماه ســال 84 پس از چهار جلســه به اصالح و 
بازنگری شاخص ها و تعاریف رتبه بندی دور اول پرداختند. بر این اساس 
23 شاخص و هفت مصداق کسر امتیاز به عنوان شاخص های ارزیابی 
خبرگزاری ها در دومین دوره توسط مدیران مسوول برای اجرا در تابستان 

سال جاری تدوین شد.
دبیر کمیته رتبه بندی با بیان اینکــه خبرگزاری ها پس از تکمیل فرم 
خود اظهاری مســتندات خود را برای هیأت رتبه بندی ارسال کردند، 
افزود: از مجموع 100 امتیاز رتبه بندی 76 امتیاز در قالب خود اظهاری 
توسط خبرگزاری ها اعالم و 26 امتیاز نیز توسط هیأت رتبه بندی ارزیابی 

شده است.
فرجادی درباره اجرای ســومین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها نیز 
گفت: اجرای ســومین دوره رتبه بندی خبرگزاری ها مطابق شیوه 
نامه پس از بازنگری شاخص ها توسط مدیران مسوول خبرگزاری ها 

خواهد بود.

رییس جهاددانشگاهی:
ایکنا پاسخگوی نیاز مخاطبان بین الملل و مروج 

فرهنگ اسالمی است

در همین رابطه رییس جهاددانشگاهی در گفتگویی با اشاره به برتری 
ایکنا در میان خبرگزاری های تخصصی کشور گفت: ایکنا، توانسته در 
ترویج فرهنگ اسالمی که اصلی ترین موردی است که از یک خبرگزاری 
انتظار می رود، موفق عمل کند و از موقعیت دارا بودن زبان های متعدد 

به خوبی بهره برده است.
دکتر طیبی خاطرنشان کرد: خبرگزاری ایکنا عالوه بر اینکه در حوزه 
خبررسانی به وظایف خود به نحو احسن عمل کرده، یک ویژگی مهمی 
دارد و آن این اســت که دارای زبان های متعدد در انتشار اخبار بوده و 

پاسخگوی نیاز مخاطبان با زبان های مختلف است.
رییس جهاددانشــگاهی توصیه ای به خبرگزاری ایکنا داشــت و 
گفت: توصیه من به دســت اندرکاران ایکنا این است که به تولید 
محتوا بیش از پیش اهمیت دهند، البته در این راستا، فعالیت های 
پژوهشی میان رشته ای طراحی شــده و ما امیدواریم که در حوزه 
فعالیت های میان رشته ای قرآن کریم، گروه های پژوهشی تشکیل 
شــود و این گروه ها تولید محتوا کنند و ایکنا آن هــا را در اختیار 

مخاطب قرار دهد.
وی افزود: وقتی بــه انعکاس نظرات دیگــران در خصوص فعالیت های 
خبرگزاری ایکنا دقت می کنیم، میزان رضایت از این خبرگزاری باالست.

عضو شــورای عالــی انقــالب فرهنگی با اشــاره بــه لــزوم برگزاری 
پیش کنفرانس های علمی جانبی پیرامون مســابقات بین المللی قرآن، 
تصریح کرد: سازمان فعالیت های قرآنی دانشگاهیان و ایکنا در فعالیت های 
بین المللی نیز که در سطح مســابقات بین  المللی قرآنی می باشد، فعال 
است. این جریان می طلبد که همراه با کنفرانس های علمی جانبی باشد، 
در شرایطی که دشمنان ایران و اسالم، مسلمانان را به جان هم می اندازند و 
قصد دارند تصویر بدی از مسلمانان به مردم دنیا نشان دهند، ایکنا می تواند 
از این فرصت استفاده کند و با استفاده از مبانی قرآن کریم این دسیسه ها 
را از بین ببرد و میان مسلمانان و دانشجویان مسلمان که مدیران آینده 

خواهند بود، وحدت برقرار نماید.

ایکنا برترین خبرگزاری تخصصی کشور شد
 تقدیر معاون فرهنگی جهاددانشگاهی از اعضای این خبرگزاری 
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تاکید مجدد معاون فرهنگی جهاددانشگاهی 
بر نقش آفرینی ایکنا در عرصه ترویج سبک 

زندگی قرآنی 

دکتر ســعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی در پی برتری 
خبرگزاری ایکنا در بین تمام خبرگزاری های تخصصی کشور و کسب 
باالترین امتیاز، ضمن تاکید دوباره بر اهمیت تعمیق و ترویج ســبک 
زندگی قرآنی توسط این خبرگزاری در نامه ای از اعضای این خبرگزاری 

تقدیر کرد.

در متن این نامه آمده است:
برادر گرامي جناب آقاي دكتر حميدرضا صابرفرزام

مديرعامل محترم خبرگزاري بين المللي قرآن )ايكنا(
من لم يشكرالمخلوق لم يشكرالخالق

سالٌم عليكم؛
با احترام؛ خبر مسرت بخش و شــوق و شورآفرين كسب مجدد »رتبه 
اول«  ايكنا در بين خبرگزاري  هاي تخصصي كشور مايه فخر و مباهات 

جهادگران دانشگاهي به ويژه همكاران تان در معاونت فرهنگي شد.
بي شك اين افتخارآفريني و استمرار حفظ جايگاه نخست ثمره تالش 
جهادي و مخلصانه همه همكاران مان در اســتان ها در كنار عملكرد 

درخشان ايكنا در تهران بوده است.
به نمايندگي از معاونين فرهنگي سازمان ها و واحدها و رؤساي مراكز 

تخصصي معاونت فرهنگي اين موفقيت را به حضرتعالی، ســردبيران، 
دبيران، خبرنــگاران و همه همكاران جهادگرمــان در دفترمركزي و 

استان هاي ايكنا تبريك عرض مي كنم.
از خداوند متعال استمرار توفيق ها و سربلندي تان را مسألت دارم.

در پايان اميدوارم ايكنا همچنان در عرصه تعميق و ترويج سبك زندگي 
قرآني و ايجاد انس و الفت جامعه به ويژه جوانان و دانشجويان با كتاب 
حيات بخش و الهي قــرآن كريم بيش از پيش با صالبت و اســتواري 

گام هاي بلند بردارد.

این گزارش می افزاید: براساس دستورالعمل رتبه بندی خبرگزاری ها، 
هیأت رتبه بندی شامل دو استاد ارتباطات به انتخاب مجمع روسای 
دانشکده ها و گروه های ارتباطات دانشگاه های تهران، یک مدیر مسوول 
خبرگزاری عمومی و یک مدیرمسوول خبرگزاری تخصصی، دو سردبیر 
خبرگزاری همگی به انتخاب مدیران مسوول خبرگزاری ها و عضو هفتم 

نیز مدیرکل مطبوعات و خبرگزاری های داخلی است.
در این دوره به ترتیب یونس شکرخواه، حسن نمک دوست، علی متقیان 
از ایسنا، حمید صابرفرزام از ایکنا، مریم جمشیدی از آنا، محمد کریمی 

از تسنیم و حسن محرابی اعضای این هیأت بودند.
گفتنی اســت، خبرگزاری بیــن المللی قــرآن )ایکنا( وابســته به 
جهاددانشــگاهی به عنوان تنها خبرگزاری بین المللی قرآنی جهان 
اسالم در ســال 1382 تأسیس شــد و روزانه بیش از 600 خبر تولید 

می کند.  

براســاس مصوبه جلس 
676 مورخ 12 بهمن ماه 
1395 شورای فرهنگ 
عمومی معاون فرهنگی 
هی  نشــگا ا د د جها
مسوول کارگروه سرمایه 

اجتماعی این شورا شد.

به گزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی، شورای 
فرهنگی عمومی کشــور با 
هدف تمرکز بر اولویت های 

مورد توافق اعضا اقدام به تشکیل پنج کارگروه حول محور پنج اولویت 
شامل »سبک زندگی و خانواده«، »اخالق عمومی«، »گفتمان سازی 
اقتصاد مقاومتی«، »آسیب های اجتماعی« و »سرمایه اجتماعی«کرده 

است.
دکتر موالوردی معاون رییس جمهور در امور زنان و خانواده، دکتر 

عماد افروغ عضــو حقیقی 
شــورای فرهنگ عمومی، 
دکتــر رضــا پورحســین 
مدیــر شــبکه 4 و نماینده 
سازمان صدا و سیما ، دکتر 
تقی رســتم وندی نماینده 
وزارت کشور ، دکتر سعید 
پورعلی معــاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی و عضــو 
شــورای فرهنگ عمومی 
بــه ترتیــب مســوولیت 
کارگروه هــای شــورای 

فرهنگ عمومی را بر عهده دارند. 
گفتنی است، کارگروه های پنج گانه مســوولیت یافته اند تا نقشه راه 
فعالیت خود را به شــورا ارایه دهند تا پس از تصویب در سال آینده با 
محوریت اولویت های مصوبه، سیاســت ها و راهبردهای پیشنهادی را 

ارایه دهند.

معاون فرهنگی جهاددانشگاهی مسوول کارگروه سرمایه اجتماعی 
شورای فرهنگی عمومی کشور شد
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در ســی و چهارمیــن دوره کتاب 
سال جمهوری اســالمی دو کتاب 
از جهاددانشــگاهی به عنوان آثار 

شایسته تقدیر شناخته شد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
انتشارات جهاددانشــگاهی، کتاب های 
»روش شناســی در بیوسیســتماتیک 
جانــوری: اصــول مطالعــات میدانی و 

آزمایشــگاهی جونده شناســی«، تالیف جمشــید درویش، انتشارات 

جهاددانشگاهی واحد مشــهد در گروه 
زیست شناسی و »ارگونومی در جنگلداری 
و صنایع چوب« تالیــف و ترجمه باریس 
مجنونیان، احســان عبــدی، محبوبه 
فسحت، سازمان جهاددانشگاهی واحد 
تهران در گروه مهندسی کشاورزی در این 
دوره از جشــنواره کتاب سال جمهوری 

اسالمی شایسته تقدیر شناخته شدند.
گفتنی است، مراسم اختتامیه این دوره از 
جشنواره با حضور رییس جمهور ، 19 بهمن ماه در تاالر وحدت برگزار شد.

دکتر ســید ضیاءهاشــمی معاون 
فرهنگی و اجتماعــی وزارت علوم، 
تحقیقــات و فناوری طــی نامه ای از 
دکتر ســید حمیدرضا طیبی رییس 
جهاددانشگاهی در راستای برگزاری 
»پنجمین دوره مسابقات ملی مناظره 
دانشجویان ایران« و »گردهمـایی گروه 
هاي دانشـجویی حامی محیط زیست« 

در سـال جاری قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، در متن این نامه آمده است:
جناب آقای دکتر سیدحمیدرضا طیبی

رییس محترم جهاددانشگاهی

با سالم و احترام
شــکوفایی و تعالــی فرهنگ محیــط هاي 
دانشــگاهی و علمی و دســتیابی به موفقیت 
هاي مهم در این راه در گرو تالش دلســوزانه 
ي انســـان هایی است که روح و فکر واالیشان 
سـرشار از عشق به سرزمین، دین و ملیتشان 
است. همت واالي شــما در برپایی »پنجمین 
دوره مسابقات ملی مناظره دانشجویان ایران« 
و »گردهمـایی گروه هاي دانشـجویی حامی 
محیط زیست« در سـال 1395 شایسـته سـتایش و تقدیر است. از تالش 

هاي وسـیع و کوشش هاي وثیق شما صمیمانه قدردانی می نمایم.
امیـــدوارم رحمت ذات الهی همواره شامل حالتان، چراغ نورانی تجربه 
گرمابخش زندگیتان و موفقیت روزافزون قرین لحظه هاي نابتان باشد. 

طــی حکمــی از ســوی وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس 
شــورای فرهنگ عمومی، دکتر 
ســعید پورعلی معاون فرهنگی 
جهاددانشــگاهی به عنوان ناظر 
شورای فرهنگ عمومی در استان 
چهارمحال و بختیــاری منصوب 

گردید.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی، دکتر سعید پورعلی 
معاون فرهنگی این نهاد طی حکمی از 
سوی دکتر سیدرضا صالحی امیری وزیر 
فرهنگ و ارشاد اسالمی و رییس شورای 
فرهنگ عمومی به عنوان ناظر شورای 
فرهنگ عمومی در استان چهارمحال و 

بختیاری منصوب شد.  

دو اثر از جهاددانشگاهی 
در میان شایستگان تقدیر کتاب سال جمهوری اسالمی

تقدیر معاون فرهنگی وزیر علوم از جهاددانشگاهی

دکتر پورعلی به عنوان ناظر شورای فرهنگ عمومی
 در استان چهارمحال و بختیاری منصوب شد

طی حکمی از سوی وزیر فرهنگ و ارشاد اسالمی؛
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معاون علمــی و فناوری 
رییس جمهــور و رییس 
بنیاد ملــی نخبگان به 
همراه استاندار اصفهان 
و جمعی از مســووالن 
اســتانی 25 بهمن ماه 
از غرفــه ی طرح هــا و 
و  جبهه  فعالیت هــای 
جهاددانشگاهی  جنگ 
واحد صنعتــی اصفهان 
کنگره ی  ســومین  در 

بزرگداشت »شهدای دانشجوی« استان بازدید نمودند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد صنعتی اصفهان، 
25 بهمن ماه و پیش از اجالس پایانی ســومین کنگره ی بزرگداشت 
شهدای دانشجوی استان دکتر سورنا ســتاری معاون علمی و فناوری 

رییــس جمهــور و رییس 
بنیــاد ملــی نخبــگان به 
همراه دکتر رسول زرگرپور 
استاندار اصفهان و جمعی 
از مسووالن استانی با حضور 
در نمایشگاه جنبی کنگره 
شهدا از غرفه ی فعالیت های 
مقــدس  دفــاع  دوران 
جهاددانشــگاهی واحــد 
صنعتــی اصفهــان بازدید 

نمودند.
 در این بازدید دکتر ستاری و همراهان از نزدیک با طرح ها و فعالیت های 
انجام شده در دفتر پشتیبانی جبهه و جنگ جهاددانشگاهی در اهواز و 

روند پیشرفت برخی از این پروژه ها و طرح ها آشنا شدند.
گفتنی است، سومین کنگره بزرگداشت شــهدای دانشجوی استان با 

همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد. 

همزمــان بــا ســي و 
ســالگرد  هشــتمين 
پيــروزي شــكوهمند 
انقالب اسالمي، معاونت 
ســازمان  فرهنگــی 
دانشــگاهی  جهــاد 
تهران با هــدف ارتقای 
مهارت آمــوزي در كنار 
دانشگاهي،  تحصيالت 
كيفي ســازي اوقــات 
فراغت دانشــجويان و 

حركت به سمت توسعه دانشــگاه كارآفرين، مركز فرهنگي 
مهارت آموزي و كارآفريني دانشجويان را 19 بهمن ماه در كوي 

دانشگاه تهران افتتاح کرد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، در این مراسم 
که با حضور احمد شریفی زاده رییس سازمان جهاددانشگاهی تهران 
و محمد اسماعیلی مدیرکل خوابگاه های دانشگاه تهران برگزار شد، 
مهدی عباسی معاون فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران، با تشکر 
از مساعدت مدیریت کوی دانشگاه تهران در راه اندازی مركز فرهنگي 
مهارت آموزي و كارآفريني دانشجويان، طی سخنانی گفت: این مرکز 

با اهداف ارتقای فرهنگ کار 
و تالش و خودباوری در بین 
دانشجویان و آماده سازی 
آنان بــرای ورود بــه بازار 
کار و ارتقــای مهارت های 
فرهنگی، هنــری، کمک 
آموزشــی، اجتماعــی و 
سبک زندگی و مهارت های 
کارآفرینــی برنامه ریزی 
شده که امیدواریم با جذب 
دانشجویان مستعد و ایجاد 
شرایط و امکانات الزم برای فعالیت های علمی و پژوهشی و فرهنگی 

آنان، در جهت توسعه دانشگاه کارآفرین گام برداریم.
مهندس سیدمحمد موسوی، کارآفرین برتر کشور و مدیرعامل گروه 
بهداشتی فیروز نیز در سخنانی گفت: دانشجویان ذخایر و منابع اصلی 
ساختار جامعه و مانند منابع فرآوری شده، آماده بهره برداری هستند 
و اگر می خواهند به دنبال کارآفرینی در جامعه باشــند باید همراه با 

رویکرد الهی و اجتماعی باشد. 
وی اضافه کرد: شما دانشجویان امیدهای این کشور هستید و بعد از 
تحصیل، منتظر به وجودآمدن فرصت های شغلی نباشید؛ بلکه خودتان 
به سوی ایجاد اشتغال قدم بردارید و هرکدامتان یک کارآفرین باشید.

بازدید دکتر ستاری از غرفه ی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان 
در سومین کنگره ی "شهدای دانشجوی" استان

مرکز فرهنگی مهارت آموزی و کارآفرینی دانشجویان افتتاح شد
به همت معاونت فرهنگی سازمان جهاددانشگاهی تهران؛
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برای نخستین بار و به همت سازمان 
انتشارات جهاددانشگاهی مسابقات 
دفاع سه دقیقه ای پایان نامه های 
دانشجویی به عنوان بخش جنبی 
شــانزدهمین دوره جشــنواره 
پایان نامه ســال دانشــجویی از 
18 تا 20 بهمن ماه در محل ســالن 
شــهید صبوری معاونت فرهنگی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.

 به گزارش روابط عمومی سازمان انتشارات جهاددانشگاهی، بخش دفاع سه 
دقیقه ای عنوان بخش جنبی شانزدهمین دوره جشنواره پایان نامه سال 
دانشجویی است که امسال برای اولین بار برگزار گردید و دانشجویان داوطلب 
عالوه بر شرکت در بخش اصلی جشنواره، در بخش دفاع سه دقیقه ای نیز 
شرکت کردند. در این مسابقه دانشجویان طی سه دقیقه پایان نامه خود را 
برای هیات داوران ارایه کردند که پس از ارایه امتیازات الزم توسط داوران، 

سه نفر به مرحله پایانی راه یافتند.

  نخستین روز از مسابقات دفاع ســه دقیقه ای پایان نامه های 
دانشجویی 

نخستین روز از مسابقات دفاع ســه دقیقه ای پایان نامه های دانشجوی با 
حضور اعضای هیات داوران شامل دکتر عبدالحمیداحمدی، دکتر حمیدرضا 

بابایی، دکتر رضا عسگری و دکتر فروزنده جعفرزاده پور برگزار شد.
در اولین روز مسابقه، دانشجویان پایان نامه های ذیل را ارایه دادند:

   گروه هنر و معماری
عطیه یوزباشــی - عنوان پایان نامه - نشانه شناســی نقــوش تصویری 

امامزاده های شهرستان دماوند استان تهران
مریم حبیبی - عنوان پایان نامه -تحلیل ویژگی های بصری طراحی گرافیک 

در مدرسه هنری باوهاوس آلمان
محمدعلی شیخ الحکمایی - عنوان پایان نامه - طراحي پردیس آفرینش 
هنرهای تجسمي، از طریق شناخت قابلیت های زیبایي شناسي معماری 

ایران
جعفر آقابرارنیا گودرزی- عنوان پایان نامه - بررسی موسیقی منطقه ُکجور 

استان مازندران
   گروه روانشناسی و علوم تربیتی

سعید زندی - عنوان پایان نامه -اثربخشي آموزش مبتنی بر مثبت اندیشی 
بر فرایند خانواده و بهزيستي ذهني زنان سرپرست خانوار

   گروه دین و فلسفه
سیدمحمدحســن حکیم - عنوان پایان نامه - حجیــت احادیث فقهی 

مشترک میان فریقین
روح اهلل طراوت- عنوان پایان نامه- مقایسه اخالق شهروند جهانی کانت و 

مدینه فاضله فارابی
   گروه حقوق

مهرداد صادقیان ندوشــن - عنوان پایان نامه - اعمال تئوری ذی نفعان بر 
ساختار شرکتی شرکت های بیمه و بانک

   دومین روز 
دومین روز از مسابقات دفاع سه دقیقه 
ای پایان نامه های دانشجویی،با حضور 
6 دانشــجو در 6 گــروه و اعضای هیات 
داوران دکتر سعید پورعلی، دکتر سینا 
فروزش، دکتر محمدصادق بیجندی و 

دکتر فاطمه پرسته برگزار شد.
پایان نامه های ذیل در این روز ارایه شدند.

   زبان و ادبیات
شهرت معرفت-عنوان پایان نامه- مقايسه 
تحليلي-تطبيقي دوره تكوين ادبّيات داســتاني ايران و مصر )با تكيه بر 

داستان كوتاه(
   علوم اجتماعی

مســعود غفاری- عنوان پایان نامه -بررســی نقش عوامــل خانوادگی و 
مدرسه ای در تاب آوری تحصیلی )مورد مطالعه: دانش آموزان مقطع متوسط 

دوم شهرستان مبارکه(
   مدیریت

خانم مژگان اتابکی- عنوان پایان نامه- ارایه چارچوب آموزش و بهسازی 
سرمایه های انســانی با رویکرد اســتراتژیک در وزارت تعاون، کار و رفاه 

اجتماعی
   حسابداری

حبیب اهلل سعدآبادی- عنوان پایان نامه - تاثیر مدیریت سرمایه در گردش 
بر سوددهی شــرکت ها در دوران رونق و رکود اقتصادی در شرکت های 

پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران
   تاریخ

ضحی دلداده اصل- عنوان پایان نامه- بررسی نقش و جایگاه آیات قرآن 
کریم و احادیث در اندرزنامه های سیاسی تاریخ میانه ایران

   اقتصاد
مژگان نظری- عنوان پایان نامه-تأثیر خصوصیات نظام بانکی بر مؤلفه های 

مسئولیت اجتماعی آن )مقایسه بانکداری اسالمی و بانکداری متعارف
   سومین روز 

سومین روز از مسابقات دفاع ســه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی،با 
حضور 2 دانشــجو در 2گروه مختلف و اعضای هیــات داوران دکتر علی 
منتظری، بهروز رشیدی ، دکتر حامد علی اکبرزاده و محمد آقاسی در سالن 

شهید صبوری معاونت فرهنگی جهاددانشگاهی برگزار شد.
دانشجویان پایان نامه های خود را به شرح زیر در این روز ارایه دادند:

   هنر و معماری
خانم پردیس بهمنی- عنوان پایان نامه -مبانی طراحی و شکل گیری اشیا 

در دوره اسالمی
   مدیریت

آقای میالد شماعی- عنوان پایان نامه -شناسایی و تبیین ابعاد مدیریت 
جهادی با رویکرد نظریه سازی داده بنیاد

گفتنی است، ســه پایان نامه مهرداد صادقیان ندوشــن، جعفر آقابرارنیا 
گودرزی و سیدمحمدحکیم به مرحله پایانی راه یافت و برگزیده در اختتامیه 
شانزدهمین جشنواره ملی پایان نامه سال دانشجویی معرفی می شود.  

گزارش مسابقات دفاع سه دقیقه ای پایان نامه های دانشجویی
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نشست تقدیر از عوامل 
برگزاری پنجمین دوره 
مسابقات ملی مناظره 
ایران  دانشــجویان 
با حضور دکتر ســید 
حمیدرضا طیبی رییس، 
دکتر ســعید پورعلی 
معاون فرهنگی، مهدی 
کاظمی خالدی رییس 
ســازمان دانشجویان 
 ، هی نشــگا ا د د جها

محمدحسین مطهری رییس کمیسیون دانشجویی شورای عالی 
انقالب فرهنگی و جمعی از عوامل اجرایی این مسابقات، 18 بهمن 

ماه در محل دفتر مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان دانشجویان، دکتر سید حمیدرضا طیبی 
رییس جهاددانشــگاهی در این نشست با اشــاره به صحبت های یکی از 
اعضای تیم برگزیده سال گذشته در مورد لزوم تقابل نظرات و جناح های 
مختلف در عرصه مســابقات مناظره، اظهار داشت: برگزیده دوره قبل به 
نکته مهمی اشاره کرد که برخی از دوستان جناح های سیاسی که باید در 

جلسات حضور داشته باشند متاسفانه حضور ندارند؛ این یک خأل است.
دکتر طیبی افزود: باید با بررسی مشخص شود چرا همه تفکرات مختلف در 
کنار هم قرار نمی گیرند تا نظرات یکدیگر را ارزیابی کنند. چون اگر ما بین 
خودمان حرف بزنیم به چالشی بر نمی خوریم از همین رو باید جناح های 

مختلف سیاسی نیز حضور داشته باشند. 
رییس جهاددانشــگاهی با تأکید بر لزوم جدی تر شــدن روند مسابقات 
مناظره، تصریح کرد: مناظره ها باید جدی شده و از شکل قبلی خارج شود. 

باید امکان خطا به دانشجوها داده شود.

وی در پایــان ســخنان 
خــود ضمــن تشــکر از 
دست اندرکاران برگزاری 
پنجمین دوره مســابقات 
ملی مناظره دانشــجویی 
خاطرنشان کرد: این قبیل 
اقدامات، ضــرورت امروز 
و فردای جامعه و کشــور 
ماست و چنانچه بتوانیم 
شــورای اطالع رسانی را 
برای جامع تر شدن حوزه 
دربرگیری مسابقات ایجاد کنیم به طور قطع نتایج بهتری را شاهد هستیم.

در ادامه این مراسم، محمدحسین مطهری رییس کمیسیون دانشجویی 
شورای عالی انقالب فرهنگی که مســوولیت هماهنگی داوران مسابقات 
مرحله کشوری مسابقات را بر عهده داشت، با تأکید بر لزوم ارتقای سطح 
آموزش در مرحله ششم مســابقات گفت: الزم است که به منظور ارتقای 
ســطح کیفی حجم موارد آموزشی را برای شــرکت کنندگان و دبیران 

اجرایی باال ببریم.
وی با اشاره به فعالیت در کمیته داوری مسابقات، این امر را یکی از سرمایه های 
این مسابقات برشمرد و اظهار داشت: همانگونه که استحضار دارید حساسیت 
داوری در مسابقات بسیار باالست و چنانچه میزان حساسیت ها در این عرصه 

کاهش پیدا کند می توان به نتیجه کار امیدوارتر بود.
گفتنی اســت، همراهی ســایر نهادهای فرهنگی و اجتماعی و سیاسی 
برای روشن ماندن این مسیر، لزوم همراهی بیشتر جهاددانشگاهی با این 
ارگان ها، ایجاد حوزه های بازتر سیاسی و فرهنگی و اجتماعی برای ورود 
دانشجویان، توســعه کمی و کیفی در مباحث مناظره ها و گزاره ها، رفع 
مشکالت مالی و افزایش بودجه مسابقات و ... از دیگر موضوعاتی بود که 

حاضران در این جلسه به آن اشاره کردند.  

معاون وزیر جهادکشاورزی طی نامه ای تدوین کتاب »زراعت کم 
آب در ایران« را به مولفان این کتاب تبریک گفت.

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی خراسان رضوی، 
دکتر اســکندر زند معاون وزیر و رییس ســازمان تحقیقات آموزش و 
ترویج کشــاورزی طی نامه ای، موفقیت دکتر علیرضا کوچکی و دکتر 
محمدخواجه حسینی از اعضای هیات علمی دانشگاه فردوسی مشهد 

را جهت تدوین کتاب »زراعت کم آب در ایران« به آنان تبریک گفت.
در بخشی از این نامه آمده اســت که کم آبی در ایران یکی از مشکالت 

بزرگ کشور اســت که سیاست گذاران کشــور به خصوص در بخش 
کشاورزی را به چالش کشانده است. این کتاب پرمحتوا در بخش های 
خود، به خوبی جنبه های مختلف مشکل کم آبی در زراعت محصوالت 
کشور را به تصویر کشانده که شاید بتوان آن را پیشرو در ورود علمی و 

جامع به آن مبحث مهم تلقی نمود.
گفتنی اســت که »زراعت کم آب در ایــران: راهبردهــا و کاربردها« 
پانصد و چهل و یکمین کتاب منتشر شده توســط انتشارات سازمان 
جهاددانشگاهی خراسان رضوی می باشد که در 16 فصل و با کمک جمع 

متنوعی از صاحبان اندیشه در زمینه آب به رشته تحریر درآمده است.

عوامل اجرایی مسابقات ملی مناظره دانشجویی تقدیر شدند

تقدیر معاون وزیرجهادکشاورزی 
از مولفان کتاب "زراعت کم آب در ایران

با حضور رییس جهاددانشگاهی؛
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معاون فرهنگی جهاددانشگاهی مواظبت و مراقبت از هنجارهای 
اخالقی و قانونی در جامعه  را مهم دانسته و اظهار کرد: هر چقدر 
این هنجارها در جامعه ای نادیده گرفته شــود، آن جامعه در 

معرض از هم پاشیدگی است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان، دکتر 
ســعید پورعلی معاون فرهنگی جهاددانشــگاهی 23 بهمن ماه پس 
از شرکت در مراســم افتتاحیه نمایشــگاه کنگره بزرگداشت شهدای 
دانشجوی استان اصفهان با حضور در واحد صنعتی اصفهان و تجلیل 
از برترین های جشــنواره فرهنگی هنری این کنگره، اظهار کرد: برای 
جامعه  ایرانی نگرانی و دغدغه  جدی وجود دارد که از هنجارهای اخالقی 
و هنجارهای قانونی در جامعه  باید مواظبت و مراقبت شود. این هنجارها 
چه بر اساس مکانیســم طرد چه بر اساس مکانیســم مجازات، سعی 
می کنند که انســجام اجتماعی را حفظ کنند. به جامعه  قوت، قدرت و 
امنیت ببخشند. هرچقدر این روایت در جامعه  ایرانی و هر جامعه  دیگری، 

دچار تزلزل شود، آن جامعه در مخاطره قرار می گیرد.
دکتر پورعلی با طرح این پرســش که چرا یاد، نام و خاطره  شهدا برای 
ملتی چون ایران و مردمی مانند کشورم، مهم است و باید مرتب با ذکر و 
یادآوری از آن ها نام ببریم؟ مگر شهیدان حامل و هادی چه پیامی برای 
امروز ما هستند؟، افزود: فردی از امام موسی صدر سوالی کرد، ایشان در 
پاسخ نکته ای را در رابطه با پیامبر مکرم اسالم بیان کردند که این نکته 
در مورد امروز جامعه  ایرانی و امروز شهدا هم صادق است و گفتند: مرتب 
سوال نکنید پیامبر)ص( چه کار کرد؟ سوال درست تر و دقیق تر این است 
که اگر امروز پیامبر)ص( بود، چه کار می کرد؟ این همان رمزی است که 
ما را به شهدا پیوند می دهد. شهدا برای ما چه چیزی را به ارمغان آوردند؟ 
یاد آن ها بیانگر چه اندیشه، چه باور و چه عقیده ای  است؟ به تعبیری چه 
نگاه و بینش و باوری، پشت سر گذاشتن و رها شدن از دنیا را امکان پذیر 

ساخته بود؟
وی ادامه داد: هر چقدر هنجارهای اخالقی نادیده گرفته شود، آن جامعه 
در معرض از هم  پاشیدگی قرار می گیرد. شهدا، این پیام را دارند که دنیا 
و زینت دنیا، ما را فریب ندهد. هوای نفس و شهوات، ما را در بر نگیرند. 

جاه و مقام ما را فریب ندهد. برای سفر و دل کندن، هرلحظه باید آماده 
بود. باید تالش مستمر در آبادانی آخرت به  واسطه  تالش در آبادانی دنیا 
وجهه همت و اهتمام ما باشد. اهتمام به خدمت به خلق باید سرلوحه 
همه اعمال و سکنات ما باشد و مرگ را پل عبور به عالم بقا ببینیم نه پل 

عبور به عالم فنا.
دکتر پورعلی اظهار کرد: قرآن و بینش قرآنی شهدا، نیاز امروز ما است. 
همان بینشی که مرگ را به ســخره می گیرد. همان بینشی که در این 

عبارت ها هم باز تجلی و ظهورش را می توان یافت.
وی با قرائت آیات 154 تا 157 سوره  بقره، افزود: به باور قرآنی، شهادت 
و جانبازی، دو روی دارد. یک روی که ســخت مورد تأکید قرآن است و 
در این آیات بر آن ها تأکید ویژه ای شده است؛ حیات، صلوات، رحمت، 
نعمت، فرح، فضل، بشارت، عدم خوف و حزن، عرش و هدایت و روی دیگر 

آن، غم، مصیبت، فغان و آه و ناله و از دست دادن است.
دکتر پورعلی تصریح کرد: شهدای ما، مردان و زنانی بودند که هم زمان 
در دو جبهه در حال نبرد بودند؛ یکی ستیز با نفس و یکی ستیز با دشمن 
بیرونی. ســتیز با نفس که نامش در روایت هــا و احادیث ما جهاد اکبر 
گذاشته شده و ستیز با دشــمن بیرونی، ستیز با مهاجمانی است که به 
امنیت، ناموس، آزادی، عزت و عدالت ما چشم طمع دوخته بودند. شهدا 
در روی سکه  ستیز با دشمن بیرونی، مدافعان حمیت، ناموس، آزادی، 
عزت و اقتدار این کشور هستند و این ستیز سرانجام نمی یافت مگر اینکه 

ستیز با نفس، به سرانجامی می رسید.
وی افزود: با نگاه قرآنی به هستی و انسان که ثمره  حاکمیت نظام اسالمی 
و برآمده از انقالب با شکوه اسالمی مردم این دیار است، می توانیم آن بار 
گرانی را که بر زمین مانده است، برداریم و مِن دانشجوی امروز می توانم 
ایرانی پیشرفته، با عزت، متدین، ثروتمند، مستقل و مقتدر را بسازم. به 

امید ایرانی چنین و دانشجویان قرآنی ای چنان.
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی اظهار امیدواری کرد که یاد و خاطره 
شــهیدان توأم با تدبر در پیام قرآنی و بینش الهی شهیدان راهگشای 

امنیت، عزت، آزادی و پیشرفت جامعه ما شود.
گفتنی است، کنگره بزرگداشت شــهدای دانشجوی استان اصفهان با 

همکاری جهاددانشگاهی واحد صنعتی اصفهان برگزار شد. 

مراقبت از هنجارهای اخالقی و قانونی در جامعه 
معاون فرهنگی جهاددانشگاهی خواستار شد:
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طی مراسمی در جهاددانشگاهی استان اردبیل و با حضور مدير گروه 
تاريخ علوم پزشكي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي 
ايران از کتاب »طبیعت درمانگر و نعمت های شفابخش« رونمایی شد

.
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد اســتان اردبیل، در این 
مراسم که 9 بهمن ماه در سالن جلسات جهاددانشگاهی برگزار شد، مدير 
گروه تاريخ علوم پزشكي دانشكده طب سنتي دانشگاه علوم پزشكي ايران 
ضمن تقدیر از مؤلفان کتاب گفت: انتشار کتاب در زمینه گیاهان دارویی 
کاری ارزشمند است؛ زیرا در راستای فرهنگ سازی استفاده از این گیاهان 

گام برمی دارد.
حجت االسالم والمسلمین دکتر محمدرضا رجب نژاد با بیان اینکه هیچ 
طبی در تضاد با سایر علوم طبی نیست خاطرنشان کرد: همه علوم طب 
مکمل هم هستند ولی ممکن است در برخی امور طب سنتی و در برخی 
موارد طب رایج قوی تر باشد لذا باید از هر کدام در جای خود برای بهبود 

بیماری ها بهره گرفت.

در این مراسم رییس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل نیز با بیان این که 
کتاب » طبیعت درمانگر و نعمت های شــفابخش« با حمایت مركز رشد 
واحدهاي فناوري گياهان دارويي جهاددانشگاهي اردبيل و توسط انتشارات 
این واحد منتشر شده  است، گفت: استان اردبیل یکی از قطب های گیاهان 
دارویی در کشور است به همین خاطر ساماندهی کشت، برداشت و فرآوری 

این گیاهان ضرورت دارد.
رامز نصیری صالح به فعالیت های جهاددانشگاهی استان اردبیل در زمینه 
ترویج و فرهنگ سازی استفاده از گیاهان دارویی اشاره و خاطرنشان کرد: 
در مركز رشد واحدهاي فناوري گياهان دارويي جهاددانشگاهي اردبيل 
زمینه برای فعالیت محققان گیاهان دارویــی جهت معرفی و تولید دارو 

فراهم شده است.
گفتنی اســت، كتاب »طبیعت درمانگر و نعمت های شــفابخش«312 
صفحه ای پس از سه سال مطالعه توسط محمود خروشی، ماهرخ سپهوند 
و اصغر پورحسن از کارشناسان بخش کشاورزی به رشته تحریر درآمده و 

راهنمای خوبی برای فعاالن حوزه گیاهان دارویی است.

نمایشــگاه طرح بزرگ فرهنگی 
جهاد فرهنگــی نذرکتاب اول 
اســفند ماه در نگارخانه شــهر 

بیرجند افتتاح شد.

عمومــی  روابــط  گــزارش  بــه 
جهاددانشــگاهی خراســان جنوبی، 
جالل الدین صادقی رییس این واحد 
در حاشیه افتتاح  نمایشگاه نذر کتاب 
اظهارکرد: طرح جهــاد فرهنگی نذر 

کتاب، به منظــور ترویج فرهنگ کتابخوانی در جامعه و افزایش ســرانه 
مطالعه اجرایی شده است.

وی افزود: این طرح برای نخستین بار در استان به همت جهاددانشگاهی 
و مشارکت حداکثری دانشگاه ها و دستگاه های اجرایی، رسانه ها، ناشران 
و مولفان برگزار شده و در راستای اجرای آن 35 سازمان و رسانه همکاری 

داشته اند.
رییس جهاددانشگاهی خراسان جنوبی تصریح کرد: این حرکت جمعی 
در راستای اشاعه فرهنگ کتابخوانی در میان شهروندان و تالش در ترویج 

سنت نیک نذری دادن برای یک محصول فرهنگی همچون کتاب است.
صادقی ادامه داد: با افتتاح نمایشــگاه، این طرح در نگارخانه شهرداری 
بیرجند بــه صــورت همزمان نیــز در اســتان های خراســان رضوی، 
خراسان شمالی، سمنان، سیستان و بلوچستان و دامغان اجرایی می شود.

وی از راه اندازی نمایشگاه دایمی این طرح خبر داد و یادآور شد: بیش از 

3500 جلد کتاب به دبیرخانه این طرح 
ارسال شده که عناوین این کتاب ها در 
موضوعات فرهنگــی، مذهبی، علمی، 
تاریخی و حوزه آسیب های اجتماعی 

است.
در همیــن رابطــه حجت االســالم 
والمســلمین مهدی عبدالــرزاق نژاد 
ریيس كميســيون فرهنگي شوراي 
شهر بیرجند، نیز طرح جهاد فرهنگی 
نذر کتــاب را ایــده ای نو از ســوی 
جهاددانشگاهی استان بیان کرد و گفت: این طرح عاملی مهم در ترویج 

فرهنگ کتابخوانی استان است.
ریيس كميسيون فرهنگي شوراي شهر بیرجند در بازدید از دبیرخانه 
طرح جهاد فرهنگی نذر کتاب با اشاره به اینکه یکی از مهم ترین ضروریات 
فرهنگی جامعه، گســترش و تعمیق فرهنگ کتابخوانی در بین اقشار 
مختلف مردم اســت، افزود: تبدیل مطالعه به یک عــادت اجتماعی و 
تالش در راستای نهادینه کردن این فرهنگ جامعه را در برابر بسیاری 
از ناهنجاری ها بیمه و بخش اعظم مشــکالت را در بخش های مختلف 

برطرف می کند.
 قاسمی دبیر اجرایی طرح »جهاد فرهنگی نذر کتاب« جهاددانشگاهی 
خراسان جنوبی نیز با اشاره به اینکه بیش از 2500 جلد کتاب به دبیرخانه 
طرح ارسال شده است، اظهار کرد: عناوین کتاب ها در موضوعات فرهنگی، 

مذهبی، علمی، تاریخی و حوزه آسیب های اجتماعی است.

افتتاح نمایشگاه طرح فرهنگی نذر کتاب در نگارخانه شهر بیرجند

رونمایی از کتاب »طبیعت درمانگر و نعمت های شفابخش« در 
جهاددانشگاهی اردبیل
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کتاب »آموزش تفکر به کودکان« دکتر احمد اکبری عضو هیات 
علمی موسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاددانشگاهی 

کاشمر به عنوان کتاب سال خراسان رضوی انتخاب شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی خراسان رضوی، در مراسم 
کتاب سال خراسان رضوی که در محل بنیاد پژوهش های اسالمی آستان 

قدس رضوی و با حضور استاندار و جمعی از مسووالن فرهنگی،  میهمانان 
خارجی و عالقه مندان حوزه کتاب برگزار شد، 10 کتاب سال برتر خراسان 
رضوی مورد تقدیر قرار گرفتند. گفتنی اســت، مراسم انتخاب کتاب سال 
خراسان رضوی هر ساله در مشهد برگزار می شود که امسال به مناسبت رویداد 
مشهد پایتخت فرهنگ اسالمی در سال 2017 این رویداد با حضور مقامات 

استانی و میهمانان خارجی در مشهد برگزار شد.

انتخاب کتاب عضو هیات علمی موسسه علمی کاربردی جهاددانشگاهی 
کاشمر به عنوان کتاب سال استانی

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی 
از عملکرد جهاددانشگاهی استان در راستای تبیین مفهوم حقوق 
شهروندی با طراحی و اجرای یک همایش به عنوان یک رویداد ملی 

قدردانی کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، هوشنگ عطاپور 
گفت: حقوق شهروندی و منشــور جدید تصویب و رونمایی شده از سوی 
دولت با برگزاری چنین همایش های علمی می تواند ضمانت اجرایی اصولی 

به خود گیرد.
وی با اشاره به اهمیت نهادینه کردن این موضوع اساسی در سطح نخبگان 
و اصحاب اندیشه گفت: جهاددانشگاهی آذربایجان غربی در بررسی حقوق 
شهروندی به شیوه علمی گام بسیار مهمی برداشته و انتظار می رود که این 

حرکت و برنامه ها ادامه دار باشند.
عطاپور تصریح کرد: اساس و پایه توسعه، رعایت الزامات حقوق شهروندی بوده و 
توسعه در همه سطوح با تعامل مثبت و کارآمد مردم و مسووالن شکل می گیرد.
وی ادامه داد: نظامی که بر پایه مردم ساالری شکل گرفته و نظام استبدادی 
را سرنگون ساخته است، منفک از حقوق شهروندی نبوده و ایده حکمرانی 
خوب را با حضور نظام مند مردم در همه عرصه ها و پاسخگویی مسووالن 

جامعه در مقابل مردم به منصه ظهور رسانده است.
مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی با بیان اینکه 
ارومیه ترکیبی از ادیان و اقوام مختلف است، گفت: هم زیستی مسالمت آمیز و 
همگرایی مردم در زندگی کنار یکدیگر نیازمند تبیین حقوق شهروندی است 
و رسیدن به این مهم در آذربایجان غربی با توجه به مرزی بودن و همسایگی با 

سایر کشورها از اهمیت دو چندانی برخوردار است.
عطاپور با اشاره به ضرورت برگزاری این همایش ها در سال های آتی گفت: امید 
است جهاددانشگاهی آذربایجان غربی ضمن ادامه برگزاری چنین همایش ها 
و پژوهش های علمی در تبیین حقوق شهروندی همزیستی مسالمت آمیز در 
استان و به خصوص ارومیه را در سطح بین الملل به عنوان یک الگو معرفی کند.
وی با اشاره به دوره ای بودن این همایش ملی علمی و اخذ مجوز و ثبت آن 
در پایگاه استنادی علم جهان اسالم )ISC( و یا سایر نمایه های معتبر علمی 
کشوری گفت: برگزاری دومین دوره همایش و یا رویدادهای علمی مشابه 
قبل از آن با محوریت جهاددانشگاهی اســتان نشان از هویت و شخصیت 

علمی متداوم همایش بوده و مبنای آن صرفا یک کار علمی ملی مقطعی 
و دوره ای و محدود نیســت بلکه با یک راهبرد علمی، کاربردی و جهادی، 
نیازسنجی، طراحی، تدوین و عملیاتی گشته که امید است شاهد دوره سوم 

با چنین کیفیت و غنای علمی در سال آتی در ارومیه باشیم.

رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی بیان کرد: 
ضرورت مطرح شــدن موضــوع تبیین حقوق 

شهروندی در محافل علمی و دانشگاهی

رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی نیز درباره همایش ملی حقوق 
شهروندی اظهار کرد: موضوع تبیین حقوق شهروندی باید در محافل علمی 
و دانشگاهی مطرح شود و این اقدام جهاددانشگاهی در برگزاری همایش 
ملی با تجمیع مشارکت دانشگاه ها و دســتگاه های استان نمود یک اقدام 

ارزشمند علمی ملی جهادی است.
دکتر عزیز جوان پور با بیان اینکه جهاددانشــگاهی استان و دانشگاه آزاد 
اسالمی در تبیین حقوق شــهروندی تبدیل به یک قطب شده اند، گفت: 
حقوق شهروندی موضوع بسیار مهمی است که به جای برخورد های سیاسی 

باید در محافل علمی و دانشگاهی بررسی شود.
وی با اشاره به اینکه تبیین حقوق شــهروندی در تحقق جامعه بشری امر 
بسیار مهمی است، گفت: جهاددانشــگاهی به عنوان یک نهاد انقالبی، با 
همکاری دانشگاه آزاد اسالمی و سایر نهاد های علمی دانشگاهی و اجرایی 

در این راستا گام بسیار اثر گذاری برداشته است.
جوان پور افزود: ثبت این همایش ملی در پایگاه استنادی علوم جهان اسالم 
)ISC( و پایگاه اطالعات علمی جهاددانشگاهی )SID( فرصت مناسبی برای 

نمایه سازی مقاالت ارایه شده در همایش را ایجاد کرده است.
رییس دانشگاه آزاد اسالمی آذربایجان غربی با تاکید بر تاثیر عمیق تجمیع و 
در کنار هم بودن دانشگاه ها و دستگاه های تخصصی از سوی جهاددانشگاهی 
در اجرای کیفی همایش حقوق شهروندی گفت: دانشگاه آزاد اسالمی با دارا 
بودن رشته های متعدد حقوق در مقاطع کارشناسی و ارشد آماده همکاری در 

حوزه های پژوهشی در برگزاری این همایش در سال های آتی است.
وی خاطرنشان کرد: انقالب ایران و مکتب اسالم بزرگترین مدافع حقوق 

شهروندی بوده و این امر در رساله حقوق امام سجاد)ع( متبلور شده است.

 عملکرد جهاددانشگاهی در طراحی همایش کاربردی ملی حقوق 
شهروندی قابل تقدیر است

مدیرکل دفتر امور فرهنگی و اجتماعی استانداری آذربایجان غربی:
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دفتر سازمان دانشجویان 
جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه صنعتی 

بیرجند افتتاح شد
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، دفتر سازمان 
دانشجویان جهاددانشگاهی شعبه دانشگاه صنعتی بیرجند، 19 بهمن ماه 
با حضور مسووالن دانشگاه صنعتی بیرجند و جهاددانشگاهی افتتاح شد.
جالل الدین صادقی رییس جهاددانشــگاهی خراسان جنوبی در این 
مراســم ضمن تبریک ایام مبارک دهه فجر گفت: با استقرار سازمان 
دانشجویان جهاددانشــگاهی در دانشــگاه ها زمینه برای گسترش 
فعالیت های فرهنگی و همکاری بین این ســازمان و دانشگاه بیش از 

پیش فراهم می شود.
وی با اشاره به گسترش فعالیت های سازمان دانشجویان جهاددانشگاهی 
گفت: این سازمان به  منظور ســازماندهی مطلوب و توسعه مشارکت 
دانشجویان دانشگاه ها و موسسات آموزش عالی در زمینه های اجتماعی، 
سیاسی، علمی، صنفی و فوق برنامه در راســتای تقویت ارزش های 
اسالمی در جامعه به  خصوص نســل جوان و دانشجویان دانشگاه ها 

تأسیس شده است.
در ادامه ناصر مهرشاد رییس دانشگاه صنعتی بیرجند نیز از افتتاح سازمان 
دانشجویان در این دانشگاه ابراز خرسندی کرد و گفت: دانشگاه آمادگی 
دارد تا فعالیت های جهاددانشگاهی را در این واحد مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان مرکزی، خبرگزاري بين 
المللي قرآن )ايكنا(شعبه استان مركزي براي اولين بار با شوراي توسعه 
فعاليت هاي قرآني استان در راستاي پوشش خبري فعاليت هاي شورا و 

برگزاري نشست هاي تخصصي تفاهم نامه همكاري امضا كرد.

شوراي توسعه فعاليت هاي قرآني اســتان مركزي به رياست آيت اهلل 
دري نجف آبادي نماينده ولي فقيه در استان داراي 3 كمیسيون آموزش 
عمومي قرآن كريم، تبليغ و ترويج فعاليت هاي قرآني و پژوهش است كه 

خبرگزاري ايكنا در هر سه كمیسيون حضور فعال دارد. 

افتتاح دفتر خبرگزاری ایسنا 
در دانشگاه علوم پزشکی کردستان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد کردستان، دفتر 
خبرگزاری ایسنا 19 بهمن ماه با حضور حمیدرضا مجردی رییس 
جهاددانشگاهی استان کردستان، شعبان سپهر معاون فرهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی کردستان و حجت االسالم والمسلمین حسن 
عارضی مسوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 

پزشکی کردستان و برخی مسووالن این دانشگاه افتتاح شد.
مســوول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه علوم 
پزشکی کردستان ضمن تبریک دهه فجر اظهار کرد: خبرگزاری 
ایسنا یکی از خبرگزاری های فعال کشــور در حوزه دانشجویی 

است که بدنه آن را دانشجویان تشکیل می دهند.
معاون فرهنگی دانشــگاه علوم پزشکی کردســتان نیز ضمن 
ابراز خرســندی از افتتاح دفتر خبرگزاری ایســنا در دانشگاه 
علوم پزشــکی کردســتان، افزود: این خبرگزاری زیرمجموعه 
جهاددانشگاهی است که مولود مبارک انقالب نام گرفته و عنصر 

آگاهی و نشاط را به جامعه تزریق می کند.
وی عنوان کرد: انتظار داریــم خبرنگاران، تیترها و خبرهایی 
امیدبخش را منتشــر کرده تا به تعالی و رشــد جامعه کمک 

کنند.

اخبار کوتاه

به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشــگاهی تهران، نشست 
علمی »نگاهی آسیب شناسانه به کارکردهای تشکل های دانشجویی«، 
از سلســله نشســت های علمی »مدیریت و برنامه ریزی فرهنگی در 
دانشگاه ها«، 5 بهمن  ماه در سازمان جهاددانشگاهی تهران با حضور 
دکتر سعید پورعلی معاون فرهنگی این نهاد و با سخنرانی سیدرحیم 
ابوالحسنی عضو هیأت علمی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه 

تهران برگزار شد.
در این نشســت، ابوالحســنی یکــی از دغدغه های ذهنــی خود را 
کارکردهای تشــکل های دانشــجویی خواند و گفــت: در خصوص 
کارکردهای تشــکل های دانشــجویی، اول باید دید کارکرد به چه 
معناست؟ کارکرد به معنی پیامد و اثری است که یک ساختار دارد و 

ساختارها معموال تبدیل به یک سازمان می شوند.
ابوالحسنی در مورد نظام هایی که تشکل ها براساس آن شکل می گیرند، 

یادآور شد: با این تعریف باید دید تشکل دانشجویی در درون چه ساختاری 
قرار می گیرد. تشکل های دانشــجویی در درون سه نظام فرد دانشجو 
)خرده سیستم(، دانشگاه )که تشــکل در درون آن شکل می گیرد( و  
کشور که دانشجو و دانشگاه درون این نظام هستند قرار می گیرند. تشکل 
دانشجویی اگر کار می کند، یعنی در جهت خدمت رسانی به یکی از این 
سه نظام است و اگر تشکلی نتواند خدمت کند از بین می رود. همچنین 

باید دید دانشجو، دانشگاه و کشور چه کارکردهایی دارند.
این اســتاد دانشــگاه ادامه داد:کارکردهایی که برای تشــکل های 
دانشــجویی می توان قایل بود، شــامل کارکرد سیاســی )افزایش 
آگاهی و شعور سیاسی، روشنگری و تاثیرگذاری بر میزان مشروعیت 
سیاسی، ایجاد فضا برای مشارکت سیاسی، فشار بر نخبگان سیاسی 
و میانجی گری میان نخبگان( و کارکرد هویت ســاز بودن تشکل ها و 

پرداختن به بحث های ایدئولوژی است.

نشست علمی »نگاهی آسیب شناسانه به کارکردهای تشکل های دانشجویی« برگزار شد

انعقاد تفاهم نامه بین خبرگزاری ایکنا و شورای توسعه فعالیت های قرآنی استان مرکزی
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به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد آذربایجان غربی، 
این واحد همایش »بررسی و تبیین تبلور نهضت امام خمینی)ره( 
در تحوالت بین المللی عصر حاضر« را 17 بهمن ماه به مناسبت 
گرامیداشت ایام اهلل دهه فجر انقالب اسالمی و با مشارکت اعضای 
کمیته دانشــجویی ستاد بزرگداشــت دهه فجر انقالب اسالمی 
ویژه اساتید و اعضای هیات علمی دانشــگاه ها در مجتمع علمی 

تحقیقاتی جهاددانشگاهی ارومیه برگزار کرد.
ولی عاقلی رییس جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربی و رییس 
کمیته دانشــجویی ســتاد بزرگداشت دهه فجر اســتان در این 
همایش با اشاره به شخصیت سیاسی و مذهبی امام خمینی)ره( 
افزود: حضرت امــام خمینی)ره( از کــم نظیرترین و ممتازترین 
شخصیت های تاریخ بشریت هستند که با اندیشه های بلند الهی و 
تالش های صادقانه خویش، مسیر تاریخ را دگرگون کرده و منشاء 

تحوالت عظیمی در جهان گردیدند.
وی افزود: اثرات عمیق اندیشــه های امام، تنها در بعد نظری و 
فکری، محدود نشده، بلکه در بعد عملی، حتی موثرتر هم بوده 

است و توانسته است که معادالت موجود در نظام بین المللی را 
دگرگون کند و اعمال و رفتار و روابط موجود این سیستم های 
بین المللی و مقتضیات حاکم بر نظــام بین الملل را به چالش 

کشاند.
همچنین در ادامه این مراسم کرامتی صاحب نظر حوزه انقالب و 
دفاع مقدس در ادامه جلســه در خصوص علت ماندگاری انقالب 
اسالمی ایران بعد از 37 سال گفت: عواملی که با وجود دشمنی ها 
و کینه  ورزی های دشمنان انقالب ســبب تداوم پیروزی انقالب 
اسالمی شــده را باید در ویژگی های خاص انقالب اسالمی ایران 
جست و جو نمود که وجود حقانیت در اهداف و شعارهای انقالب 
و وجود رهبری واحــد و مردمی بودن انقــالب از عوامل موثر در 

پایداری این نهضت عظیم است.
وی محوریت مسایل اساسی را نسبت به مسایل فرعی مهم دانست 
و گفت: امام خمینی )ره( نیز از آغاز انقالب بر محوریت مســایل 
اصلی تاکید داشته و می فرمودند نباید مسایل حاشیه ای عاملی 

شود تا دشمن اصلی ما آمریکا فراموش شود.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، نشست 
»انسان شناســي شــناختي و کاربرد آن در مطالعــات قرآني« 
26 بهمن مــاه به همت مرکــز فرهنگ و معارف دین ســازمان 
جهاددانشــگاهی تهران در دانشــکده الهيات و معارف دانشگاه 

تهران برگزار شد.
اين نشســت که با حضور علي رضا قائمي نيا ریيس پژوهشــکده 
حکمت اسالمي پژوهشــگاه فرهنگ و انديشه اسالمي و سردبير 
فصلنامه ذهن و ليال اردبيلي پژوهشــگر و مترجم در حوزه زبان 
شناسي و انسان شناسي برگزار شــد، ابتدا ليال اردبيلي با اشاره 
به ماهيت انسان شناسي شــناختي و ظرفيت هاي اين رشته در 
مطالعات قرآني، گفت: رفتارگرايي ذهن را يک لوح سفيد قلمداد 
کرده و هر چه در ذهن است را اکتسابي مي داند. انقالب شناختي 
با »پياژه« به اين نتيجه رســيد که ذهن با قابليت هايي شناختي 
وارد جهان مي شود. يادگيري يک پاســخ و محرک نيست بلکه 
پارادايم هاي محيطي بر آن تاثيرگذار هســتند. چامسکي نیز بر 

ارتباط زبان و ذهن تمرکز کرد.

در ادامه حجت االسالم والمسلمین قائمی نیا گفت: انسان شناسی 
شناختی، مباحث شــناختی و انسان شناســی را به هم منطبق 
می کند. انسان شناسی تنوعات مختلف زیستی، سیاسی، علمی 
و فرهنگی را بررســی می کند، اینکــه در فرهنگ های مختلف 
چه تنوع هایی انســانی وجود دارد و همین طــور در اقتصاد و ... 
انسان شناســی تنزل از انسان انتزاعی به انســان انضمامی است. 
انسان فلسفی از تاریخ و اجتماع انتزاع شد و من به آن انسان پیشین 

و ذهنی می گویم.
رییس پژوهشکده حکمت اسالمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه 
اسالمی و سردبیرفصلنامه »ذهن« تصریح کرد: پیامبران نیامده اند 
انســان ها را تغییر دهند بلکه آمده اند فرهنگ انسان ها را تغییر 
دهند. علوم انسانی جدید کمک می کنند ما ابعاد فرهنگی آیات 

قرآن را بشناسیم. 
وی در پایان گفت: ما با کشف مدل های فرهنگی در قرآن و کشف 
مدل های فرهنگی در جامعه می توانیــم فرهنگ جامعه را تغییر 

دهیم. 

به همت جهاددانشگاهی آذربایجان غربی؛
 همایش "بررسی و تبیین تبلور نهضت امام خمینی)ره( 

در تحوالت بین المللی عصر حاضر" برگزار شد

به همت مرکز فرهنگ و معارف دین سازمان جهاددانشگاهی تهران؛
نشست »انسان شناسی شناختی و کاربرد آن در مطالعات قرآنی« برگزار شد
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انتشار کتاب فرهنگـــــی
ݢݢمثل"  "فن آوری های زیستی در تولید ݢ
توسط جهاددانشگاهی استان اردبیل

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد اردبیل، به همت 
انتشارات جهاددانشگاهی اســتان کتاب »فن آوری های زیستی در 

تولید مثل« در حوزه علوم دامی منتشر شد.
این کتاب توسط دکتر رضا سیدشــریفی و دکتر جمال سيف دواتي 
اعضای هیأت علمی گروه علوم دامي دانشــگاه محقــق اردبيلي به 
رشته تالیف درآمده و به عنوان منبع علمی مورد استفاده دانشجویان 

رشته های مرتبط قرار خواهد گرفت.
اين مجموعه بر آن است برخي توانمندي هاي علم بيوتکنولوژي حیوانی 
در ارتباط با صنعت دامپروري و ايجاد فن آفريني هاي نوين در اين حوزه را 
معرفی کند، چرا که برخي دستاوردهاي ارتباط اين دو رشته در سال هاي 
اخير به روش هاي نويني در تلقيح مصنوعي، انجماد و انتقال جنين، لقاح 
آزمايشگاهي، تعيين جنسيت، همانندسازي حيوانات، حيوانات ترانس 
ژنيک، تشخيص بيماري هاي دامي، مکان يابي و شناسايي ژن، بيان ژن، 
انتخاب هاي ژنوميکي و کاربرد نشانگرهاي ژنتيکي در اجراي برنامه هاي 
به نژادي منجر شده است. گفتنی است، این كتاب دارای 186 صفحه  و 

قیمت140 هزار ریال می باشد. 

                      کتاب »تکنولوژی پشم و پوست« 
    در انتشارات جهاددانشگاهی اردبیل

منتشر شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، به 
همت انتشارات واحد کتاب »تکنولوژی پشم و پوست« تالیف دکتر 
جمال سيف دواتي و دکتر رضا سید شریفی، اعضای هیأت علمی 
گروه علوم دامي دانشگاه محقق اردبيلي در 152 صفحه منتشر شد.

این کتاب به طور تخصصی به بررسی و ارایه ضوابط و اصول فنی در 
حوزه تکنولوژی پشم و پوست پرداخته و با سرفصل های آموزشی 
وزارت علوم، تحقیقات و فناوری انطباق دارد و می تواند در تبیین 

صنایع جانبی علوم دامی مورد استناد قرار گیرد.
اين مجموعه بر آن اســت تا بتواند به عنــوان اصول و مباني يك 
برنامه  ريزي گويا و مدون به صورت كليدي در جهت اجراي اهداف 
مورد نظر، براي دانشجويان رشــته علوم دامی مفيد و ثمر بخش 

واقع شود.
گفتنی است، کتاب »تکنولوژی پشم و پوست« به قیمت140 هزار 
ریال از کتابفروشی جهاددانشگاهی اردبیل واقع در انتهای خیابان 

دانشگاه قابل تهیه است.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشــگاهی تهران، انتشارات این 
سازمان در پاییز 1395 موفق به انتشار 22 عنوان کتاب شده که 16 عنوان 

آن، چاپ اول و 6 عنوان تجدید چاپ هستند.
مهدی عباسی، معاون فرهنگی این سازمان گفت: شش عنوان از کتاب های 
چاپ اول، در حوزه علوم انسانی، ســه عنوان در حوزه کشاورزی و منابع 
طبیعی، چهار عنوان در حوزه علوم پزشکی و سه عنوان هم در حوزه فنی و 

مهندسی است.
وی افزود: از جمله کتاب های چاپ نخســت، می توان به »شیوه ترجمه 
ادبی«ترجمه عدنان طهماسبی)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(،»خالقیت 
آموزشی« تالیف افضل السادات حسینی)عضو هیأت علمی دانشگاه تهران(، 
»شیمی آلی با نگرش مفهومی« تالیف جمشید محمدی روشنده)عضو 

هیأت علمی دانشگاه تهران(،»جبر خطی«، تالیف مهرزاد بیغش )عضو هیأت 
علمی دانشگاه شیراز(، »مقاومت میکروبی در دام و چالش های بهداشتی« 
تالیف سید مصطفی عزیزیان )کارشناس سازمان دامپزشکی( و... اشاره کرد.
معاون فرهنگی سازمان گفت: شش کتاب در طی فصل پاییز تجدید چاپ 
شده اند که عبارتند از چاپ دوازدهم»ایمونولوژی« تالیف محمد وجگانی، چاپ 
دهم »انتقال جرم« تالیف حسین بهمنیار، چاپ ششم »پارادایم های پردیس، 
درآمدی بر بازشناسی باغ ایرانی« تالیف آزاده شاهچراغی، چاپ دوم »محاط 
در محیط،کاربرد روان شناسی محیطی در معماری و شهرسازی« تالیف آزاده 
شاهچراغی و علیرضا بندرآباد، چاپ دوم » اصول طراحی، مونتاژ تجهیزات و 
بهره برداری نیروگاه های اتمی برق« تالیف مهران زرکش و » آشنایی با فرترن 

2003/95« تالیف محمود مشعل، که به چاپ چهارم رسیده است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی استان زنجان، در سومین 
جلسه ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی استان 
زنجان، از دســتگاه های برتر تجلیل به عمل آمد که در همین راستا 
جهاددانشگاهی زنجان رتبه دوم اســتانی را در بخش عفاف و حجاب 

از آن خود کرد.
رییس جهاددانشگاهی استان زنجان در حاشیه این جلسه گفت: با توجه 
به اینکه فضای مجازی از ظرفیت باالیی در بین عموم مردم برخوردار 

اســت، می توان با برنامه ریزی های دقیق و منسجم از ظرفیت آن در 
کشور به منظور گسترش فرهنگ حجاب و عفاف استفاده بهینه ای کرد.

مهدی عباسی به تولید و عرضه محصوالت فرهنگی و برپایی غرفه های 
متعدد در نمایشگاه های مختلف با موضوع عفاف و حجاب اشاره کرد 
و گفت: معرفی کتاب و مجموعه سخنرانی های مرتبط با حوزه عفاف 
و حجاب و نیز برگزاری مسابقات و کارگاه ها و نشست های تخصصی 

جانبی، از دیگر اقدامات جهاددانشگاهی زنجان به شمار می آید.

کسب رتبه دوم دستگاه های برتر استانی در حوزه "عفاف و حجاب" توسط جهاددانشگاهی زنجان

انتشار 22 عنوان کتاب توسط انتشارات سازمان جهاددانشگاهی تهران در پاییز امسال

انتشارات
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مشــاور رییس و مدیر کل روابط بین الملل مجلس شورای اسالمی در 
نشست مشترکی با رییس جهاددانشــگاهی گفت: با توجه به این که 
جهاددانشــگاهی برای طرف های خارجی ما در داخل کشور شناخته 
شده است هر حرکتی که بخواهد در عرصه بین المللی انجام دهد مورد 

استقبال قرار می گیرد و زمینه برای کار فراهم است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، نشست مشترک دکتر سید حمیدرضا 
طیبی رییس این نهاد و دکتر حســین امیرعبداللهیان مشاور رییس و مدیر کل 
روابط بین الملل مجلس شورای اسالمی، با محوریت بررسی فعالیت های سازمان 
همکاری های بین المللی ایران )ایریکا( )ساختاری که قرار است در آن کمک های 
توسعه ای کشور طبق یک اسلوب مشخص براساس برنامه ششم توسعه و با هدف 
تأثیرگذاری بیشتر در کشــورهای مد نظر صورت گیرد(،17 بهمن ماه در دفتر 

مرکزی جهاددانشگاهی برگزار شد.
دکتر امیرعبداللهیان در این نشســت با بیان این که از نظــر و توجه جهادگران 
جهاددانشــگاهی به موضوع کمک های توســعه ای در قالب این سازمان تشکر 
می کنم، گفت: در چند سال گذشته در وزارت خارجه نگاه کمک های توسعه ای 

ما نگاه صرفا ابزاری بود.
وی در ادامه اظهار کرد: با توجه به این که جهاددانشگاهی برای طرف های خارجی 
ما در داخل کشور چه با نگاه علمی و چه امنیتی، شناخته شده است، هر حرکتی که 
بخواهد در عرصه بین المللی انجام دهد مورد استقبال قرار می گیرد و زمینه برای 

کار فراهم است و متهم به هیچ چیزی نمی شود.
مشــاور رییس مجلس با اشــاره به نام جالب در نظر گرفته شــده برای سازمان 
همکاری های بین المللی ایران )ایریکا(، افزود: ایده ســازمانی که جهاد به دنبال 
اجرایی کردن آن است از اول انقالب تا حال حاضر در کشور اتفاق نیفتاده است. این 

ایده هم در حوزه اعتبار بخشی و هم شناخت بین المللی می تواند کمک کننده باشد.
وی تصریح کرد: یکی از نکاتی که باید به آن توجه کرد، ماندگاری کمک های توسعه 

ای است که بسیار مهم می باشد.
دکتر امیرعبداللهیان افزود: شما به دلیل جایگاه ویژه جهاددانشگاهی می توانید 
این حرکت را در داخل کشور راهبری کنید، زیرا کمک توسعه ای، روحیه جهادی 

می خواهد که روحیه جهادی در جهاددانشگاهی معنا پیدا می کند.

 دکتر طیبی تأکید کرد:
 نگاه مســأله محورجهاددانشــگاهی در حوزه علم و 

فناوری

در ادامه دکتر طیبی با تشریح توانمندی ها و دستاوردهای جهاددانشگاهی، اظهار 
کرد: مجموعــه توانمندی هایی که این نهاد ایجاد کرده به ویــژه در حوزه علم و 

فناوری در رقابت با بهترین فناوری های خارجی وارد بازار کشور شده اند.
وی افزود: با توجه به این که نگاه جهاددانشــگاهی مســأله محور است و مراکز 
آموزشی بسیار خوبی هم دارد، آموزش های این نهاد می تواند برای خارج از کشور 

مفید باشد.
رییس جهاددانشگاهی تصریح کرد: این نگاه مسأله محور و فناوری محور باعث 
شده است بتوانیم بسیاری از کارهای این نهاد را به خارج ارسال کنیم؛ زیرا تمام 
کارهایی که انجام دادیم مرتبط با نیاز صنایع بوده مانند بحث نفت و دکل های 

حفاری که تکنولوژی مورد نیاز صنعت ایران است.
در ادامه دکتر محسن قرنفلی مشاور رییس جهاددانشگاهی اظهار 
کرد: از سال 1394 ایده ای شکل گرفت به نام سازمان همکاری های 
بین المللی ایران )ایریکا( این نام اقتباس شده از سازمان جایکا است 

فعالیت های جهاددانشگاهی در عرصه بین المللی مورد استقبال است

دکتر امیرعبداللهیان بیان کرد:

   57
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 عمـــومــی

که در سال 1970 در ژاپن 
راه اندازی شد و به تبع آن 
سایر کشورها هم این کار 

را انجام دادند. 
وی افزود: از ابتدای سال 
1395 ســازمان برنامه و 
بودجه متقاعد شــد برای 
چنین کاری نیازمند یک 
پروژه مطالعاتی هســتیم 
تا مطالعاتی انجام و ابعاد، 
اهداف، ساختار، مطالعات 

تطبیقی، برنامه و ... مشخص شود تا اگر قرار است کاری صورت گیرد 
مبتنی بر مطالعه باشد. لذا از ابتدای ســال جاری یک تیم پروژه ای با 
مســوولیت دکتر مداح و دکتر اصغری، مطالعات گسترده ای را آغاز 

کردند که امیدواریم تا پایان سال ویرایش اول گزارش آماده شود.
در ادامه این نشســت دکتر مداح مســوول پروژه مطالعاتی ایریکا، به 
تشریح کارهای انجام شده در راســتای ایجاد سازمان ایریکا پرداخت 
و گفت: ســازمان همکاری های بین المللی ســازمانی است در جهت 
اعمال مدیریت هماهنگ و اســتفاده بهینه و هدفمند از زیرساخت ها 
و ظرفیت های آموزشی، پژوهشی، فناوری و صنعتی کشور که موجب 
تحکیم جایگاه منطقه ای و جهانی، بهبود روابط و توسعه اقتصادی و 

فرهنگی در عرصه بین المللی با سایر کشورها می شود. 

وی اظهار کــرد: حوزه های 
فعالیــت این ســازمان ها 
شــامل »محیط زیست و 
گردشــگری«، »سالمت 
و بهداشــت«، »مطالعات 
و  اقتصــادی  توســعه 
اجتماعــی«، »صنعــت و 
تولیــد«، »کشــاورزی و 
دامپــروری«، »خدمــات 
شهری«، »فناوری اطالعات 
و ارتباطات«، »کمک های 

بشردوستانه و امدادرسانی« و» آموزش و مشاوره فنی« می شود.
دکتر مداح افزود: تحقق اهداف چشم انداز همچون کسب جایگاه اول 
اقتصادی، علمی و فناوری در سطح منطقه، توسعه همکاری های علمی 
و فناوری بین المللی به عنوان یک رکن امنیت بلندمدت کشور، مسأله 
شبکه سازی ایرانیان خارج از کشــور، صدور هدفمند خدمات علمی، 
پژوهشی و فناوری، توســعه دامنه ارتباطات جمهوری اسالمی ایران 
در کشورهای هدف از طریق توسعه شــبکه داوطلبانه از ضرورت های 

تأسیس این سازمان است.
گفتنی اســت در این نشســت مهندس علی مــرادی مدیرکل دفتر 
همکاری های علمی و ارتباطات بین الملل جهاددانشگاهی نیز حضور 

داشت. 

نتایج مسابقه خاطره نویسی »جشن 
انقالب« اعضای جهاددانشگاهی که 
همزمان با سی و هشــتمین سالگرد 
پیروزی انقالب اسالمی توسط اداره کل 
روابط عمومی برگزار شد، اعالم گردید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
همزمان با سی و هشتمین سالگرد پیروزی 
انقالب اسالمی اداره کل روابط عمومی این 
نهاد اقدام به برگــزاری برنامه های متنوعی 
از جمله مســابقه خاطره نویسی»جشــن 
انقالب«، برپایی نمایشــگاه عکس، بازدید 
از کاخ موزه ســعدآباد، حضور در حرم امام 
خمینی)ره( و تجدیــد میثاق با آرمان های 
امام راحل و رهبر معظــم انقالب و طراحی 

پوستر به مناسبت 22 بهمن کرد.
در مســابقه خاطــره نویسی»جشــن انقــالب« که ویــژه اعضای 

جهاددانشــگاهی بود، عالقــه مندان برای 
شــرکت در این مســابقه می توانســتند 
خاطره های به یادماندنی خود از ایام انقالب 
و جشن های دهه فجر در سال های قبل را در 
قالب 400 کلمه به صــورت تایپی به روابط 

عمومی دفتر مرکزی جهاد ارسال کنند.
پس از بررســی آثار ارسال شــده ، خاطره 
ســعید وزوایی از مرکز اطالعــات علمی 
SID، مریم مرادی از جهاددانشگاهی واحد 

علوم پزشــکی تهران و محمود شکریان از 
جهاددانشگاهی واحد استان البرز به عنوان 

سه خاطره برگزیده معرفی شدند. 
همچنین ســه خاطرة نرگس عرسین از 
مرکز درمان در منزل )دم(، ســید محمد 
طباطبایی از ســازمان جهاددانشــگاهی 
صنعتی شریف و هامون شریفی از ســازمان انتشارات، خاطره های 

حائز تقدیر شناخته شدند. 

برگزیدگان مسابقه خاطره نویسی »جشن انقالب« جهاددانشگاهی 
معرفی شدند
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نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و قائم مقام وزیر 
علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل در راســتای 
تعامل بیشتر برای برنامه توسعه سازمان همکاری های بین 
المللی ایران )ایریکا(، در دفتر مرکزی جهاددانشــگاهی 

برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، نشســت مشترک دکتر 
سید حمیدرضا طیبی رییس این نهاد و دکتر حسین ساالر آملی قائم 
مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل، با حضور دکتر 
محســن قرنفلی مشــاور رییس و دکتر محمدرضا پورعابدی معاون 
پژوهش و فنــاوری، مهندس حبيب اهلل اصغري رییس پژوهشــكده 
فناوري اطالعات و ارتباطات جهاددانشگاهی با محوریت تعامل بیشتر 
این نهاد و وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در راستای  توسعه سازمان 
همکاری های بین المللی ایــران )ایریکا( و اســتفاده از تجارب این 
وزارت در جهت تحقق چنین سازمانی، 10 بهمن ماه در دفتر مرکزی 

جهاددانشگاهی برگزار شد.
در این نشســت دکتر طیبی پــس از ارایه گزارشــی از فعالیت های 
جهاددانشگاهی، گفت: این نهاد توان ارایه کار حرفه ای در بخش های 

مختلف از جمله حوزه بین الملل را دارد.
وی در ادامه با اشاره به بحث ایجاد سازمان ایریکا، افزود: در حال حاضر 
فرصت کامال مناسبی است که ایران یک سازمان توسعه را، حداقل در 
جوامع هدف خود راه اندازی کند تا در کشــوری که هزینه می کنیم 
هم به آن ها استفاده برســانیم و هم برای خودمان توسعه بازار داشته 
باشیم. ایجاد این سازمان یکی از هفت مأموریتی است که در سند نقش 
جهاددانشگاهی در اجرای نقشــه جامع علمی کشور به پیشنهاد این 

نهاد درج شده است. 

در ادامه دکتر حســین ســاالرآملی قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و 
فناوری در امور بین الملل اظهار کرد: بایــد بدانیم نهادهایی که بین 
المللی نشوند می میرند. از این که این نگاه در جهاد وجود دارد بسیار 

خوشحالم.
وی در ادامه اظهار کــرد: برای انجام این کار باید کشــورهای هدف و 
برنامه های خود را مشخص کنید. به عنوان مثال کمک های توسعه ای 
را از چه دیدگاهی می خواهید انجام دهید؟ دیدگاه کشش بازار، دیدگاه 

نوعدوستی، نگاه نفوذ یا دیدگاه دیپلماسی علم و فناوری؟
دکتر ساالر آملی در ادامه خاطرنشان کرد: در این ساختار باید بیشتر 
روند توسعه بین المللی کشور و روند کنونی همکاری های بین المللی 

مورد توجه قرار گیرد.
قائم مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در امور بین الملل افزود: ما از 

این طرح دفاع می کنیم و قدر جهاددانشگاهی را هم می دانیم.
در ادامه دکتر محسن قرنفلی مشــاور رییس جهاددانشگاهی اظهار 
کرد: دیپلماســی علم و فناوری و انجام کمک های توسعه ای از جمله 
انگیزه های جهاددانشگاهی برای انجام این کار است؛ زیرا بحث کمک 
توسعه ای کشور از یک هدفمندی برخوردار نیست و باید بسترهای الزم 

مهیا شود تا این کار پیش برود.
وی همچنین ادامه داد: کار مطالعه تأسیس این سازمان رو به اتمام 

است و تصویر روشنی از این کار که یک کار ملی است، وجود دارد.
گفتنی است، جهاددانشگاهی فعالیتی را با همکاری سازمان برنامه و 
بودجه برای طراحی ســاختار ایریکا آغاز کرده است؛ ساختاری که در 
آن کمک های توسعه ای یا ODA قرار است به نحوی در کشور سازمان 
پیدا کند و طبق یک اسلوب مشخص براساس برنامه ششم توسعه بتواند 
با هدف تأثیرگذاری بیشتر به کشورهای مد نظر کمک های توسعه ای 

داده شود.  

نشست مشترک رییس جهاددانشگاهی و قائم مقام وزیر علوم
 در امور بین الملل برگزار شد

در راستای برنامه توسعه سازمان ایریکا؛
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بــه  جهاددانشــگاهی 
يوم  فرارسيدن  مناسبت 
اهلل بيست و دوم بهمن ماه 

بیانیه ای صادر کرد.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی، متن بیانیه 

این نهاد به شرح زیر است؛

بسم اهلل الرحمن الرحيم
بيست و دوم بهمن ماه، تجلي 
پيروزي حق بــر باطل و غلبه 

خون بر شمشير يادآوِر ثمره مجاهدت ها و مبارزات طوالني يك ملت 
مسلمان و انقالبي است كه براي استقرار احكام كامل ترين دين خدا از 
جان و مال خويش گذشته؛ ملتي رشيد و صبور كه از ولي فقيه زمانشان 
آموختند مجاهده، ظلم ستيزي، مبارزه با استكبار، حمايت از مظلوم 
و رهائي از بند وابستگي مادي گرايان، اساسي ترين مفاهيم در مسير 

جلب هدايت الهي است.
اين روزِ بزرگ، جشن ملتي با ايمان، مصمم و انتخابگر است كه از پرچم 
سربلند انقالب اسالمي و شعار » استقالل، آزادي، جمهوري اسالمي« 
خود در گردنه ها و منزلگاه هاي دلهره آور تاريخ، همچون جاِن شيرين، 

حراست كرده و آن را گرامي داشته اند.
در اين ميان، درخشش اين حركت مســتمر، ايام اهلل دهه فجر انقالب 

اســالمي و نقطــه عطف آن 
راهپيمائي باشكوه 22 بهمن 
است كه رويدادي عزت آفرين، 
حماســي، وحــدت بخش و 
دشمن شكن در عرصه تاريخ 
انقالب و به ويژه طي سال هاي 

اخير محسوب مي شود.
ملت سربلند ايران، امروز و در 
آستانه سي و هشــتمين بهار 
آزادي ديگر به خوبي پشــت 
صحنه تحركات دشــمن و در 
رأس آنهــا آمريكاي جنايتكار 
را مي داند و با هوشــمندي و پيروي از رهبر انقالبي، شــجاع و زمان 
شناس خود، راهبرد اصولي » نه شرقي، نه غربي، جمهوري اسالمي« را 
تابناك تر از پيش به جهانيان عرضه داشته و سرافراز و پايا به طي مسير 

پرافتخار شهيدان ادامه مي دهد.
فرزندان انقالب در جهاددانشــگاهي نيز با درك اين مهم و در آستانه 
سالروز پيروزي انقالب شكوهمند اسالمي، ضمن دعوت از اقشار مختلف 
ملت براي حضور در مراسم راهپيمايي 22 بهمن، بار ديگر با آرمان هاي 
امام راحل )ره( و شهيدان واالمقام پيمان مي بندند كه با تبعيت از رهبر 
معظم انقالب اســالمي حضرت آيت اهلل العظمــي خامنه اي )مدظله 
العالي( و حفظ روحيه استكبارستيزي، با تمام توان در راه تحقق اهداف 

انقالب اسالمي گام بردارند.

جهادگــران جهــــاد 
دانشــگاهی 17 بهمــن 
ماه، همــگام بــا دیگر 
دانشگاهیان با آرمان های 
انقــالب اســالمی، امام 
راحــل)ره( و مقام معظم 
رهبری تجدیــد میثاق 

کردند.

به گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی، همزمان با 

سی و هشتمین سالگرد انقالب اسالمی و ایام دهه مبارک فجر، مراسم 
تجدید میثاق دانشگاهیان با آرمان های انقالب اسالمی، امام خمینی)ره( 

و مقــام معظم رهبــری، 17 
بهمن مــاه در حرم مطهر امام 

راحل)ره( برگزار شد.
در ایــن مراســم کــه دکتر 
ســعید پورعلــی معــاون 
فرهنگی جهاددانشــگاهی، 
دکتر سیدســعید هاشــمی 
معــاون آموزشــی و دکتــر 
محمدرضا پورعابدی معاون 
پژوهشی و ســایر جهادگران 
حضور داشــتند، جهادگران 
جهاددانشــگاهی با اهدای تاج گل و قرائت زیارت نامه به مقام شامخ 

بنیانگذار جمهوری اسالمی ایران ادای احترام کردند. 

تجدید میثاق جهادگران جهاددانشگاهی 
با آرمان های امام خمینی)ره( و رهبر معظم انقالب اسالمی

بیانیه جهاددانشگاهی به مناسبت فرارسیدن
 یوم اهلل بیست و دوم بهمن ماه
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سیزدهمین همایش و هفتمین 
جشنواره ملی نظام پیشنهادها، 
با حضور دکتر تسلیمی قائم مقام 
وزیر علوم تحقیقات و فناوری و 
جمعی از کارشناسان و صاحب 
نظــران این عرصــه به همت 
سازمان جهاددانشگاهی تهران 
در دانشکده مدیریت دانشگاه 

تهران برگزار شد.

به گزارش روابط عمومي سازمان جهاددانشگاهي تهران، دکتر شریفی زاده 
در اين مراسم که سوم بهمن ماه برگزار شد، گفت: مهمتر از راه اندازي يک 
جريان، حفظ و به نتيجه رساندن آن  است. اين همايش با انگيزه و هدفي 
آغاز شد و براي حفظ و توسعه آن و ثبت تجارب مديران موفق بايد همت 

مضاعفي صورت بگيرد تا در سراسر کشور توسعه پيدا کند.
رييس سازمان جهاددانشــگاهي تهران، رويکرد اين همايش با موضوع 
اقتصاد مقاومتي را نشانه دقت نظر کارشناسان اين حوزه برشمرد و تاکيد 
کرد که در شرايط رکود و مشکالت اقتصادي استفاده از نظام پيشنهادات 

راهگشاتر از موضوعات ديگر است.

وي با اشاره به حادثه پالسکو گفت: 
نظام پيشــنهادها نه تنها در شرايط 
عادي و براي پيشــگيري که بايد در 
شرايط بحراني نيز رويکرد خاص خود 

را داشته باشد.
در ادامه قائم مقام وزير علوم تحقيقات 
و فناوري نيز با اشــاره به فداکاري و 
ايثار نيروهاي آتش نشاني در حادثه 
اخير افزود: در نظام پيشنهادها عالوه 
بر پيشنهاد بايد انذار و تذکر نيز وجود 
داشــته باشــد. بايد اين نکته را در نظر گرفت که چه عاملي موجب مي 
شود مخاطباني که دلســوزانه توصيه اي مي کنند نتيجه نگيرند و بعد 
پيشنهاددهنده بايد جانش را بگذارد براي حمايت و امداد مورد پيشنهاد.

دکتر محمد سعید تسليمي تصریح کرد: نه تنها در محيط هاي سازماني که 
بايد شهروندان را ترغيب کرد تا براي انجام بهينه کار در محيط پيراموني خود 
فکر کنند. بايد موضوع براي پذيرنده به خوبي مفهوم شود و بين جريان اثرگذار 
و اثر پذير نقطه مشترک وجود داشته باشد، تا مورد قبول قرار گيرد. بايد براي 
توسعه شغلي افراد که قرار است نظام پيشنهادها را رونق بدهند فکر کرد، 
اين گونه پذيرش دو سويه مي شود و تاثير اجتماعي خود را به جا مي گذارد.

رییــس و اعضــای جهاد 
دانشگاهی  واحد استان قم با 
حضور در بیت دو تن از شهدای 
مدافع حرم از مقام شامخ این 

بزرگان تجلیل کردند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان 
قم، رییس و جمعــی از مدیران و 

کارکنان جهاددانشگاهی واحد استان قم 21بهمن ماه با حضور در بیت دو 
شهید معظم مدافع حرم ضمن تجلیل از خانواده این شهدای عزیز، مقام 

شهیدان واالمقام حفظ حریم اهل بیت)ع( را گرامی داشتند.
اعضای جهاددانشگاهی واحد استان قم با حضور در بیت شهیدان مهدی 
طهماسبی و شهید سعید سامانلو با خانواده این دو شهید بزرگوار دیدار و از 
نزدیک با سجایای و ویژگی های اخالقی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی این 

مجاهدان فی سبیل اهلل آشنا شدند.
در این دیدارها، محمد ابراهیم فقیه زاده رییس جهاددانشگاهی واحد استان 

قم گفت: خانواده معظم و معزز شهدا برکات واقعی جامعه ما هستند.
وی افزود: خانواده های معظم شهدای ثابت کردند که چگونه محبت و ارادت 

به اهل بیت)ع( و فضــای نورانی و 
معنوی عترت پیامبــر اکرم)ص( 
می تواند انسان ســازی و جامعه ما 
را نیز به این نور الهی منور و روشن 

کند.
فقیه زاده شــهدای مدافع حرم را 
مظلوم تر از شهدای جنگ تحمیلی 
دانســت و گفــت: در زمان جنگ 
تحمیلی مرزها مشخص بود و همه 
می دانستند که با صدام و حزب شیطان صفت بعث مبارزه می کنند ولی در 
دفاع از حرم با کسانی روبرو هستیم که با پرتاب هر بمب و خمپاره خود اهلل 
اکبر سر می دهند و کثیف ترین جنایات را با نام اسالم انجام می دهند؛ امروز 
گویی جنگ صفین روزگار ماست که دشمنان ما قرآن را به نیزه کرده و با 

شعار دین به جنگ دین آمده اند.
گفتنی است، پدر شهید سامانلو با اشــاره به ویژگی های این شهید گفت: 
ایشان تحت شاگردی اســتادی همچون عالمه حسن زاده آملی مراقبه و 
محاسبه نفس را آغاز کرد و از نوجوانی تا آخر عمر تهجد و گریه و عبادت 
شــبانه را ترک نکرد و در روز نیز ضمن کار و ورزش و تسلط به زبان های 

مختلف و تبلیغ دین پشتیبانی امین برای والیت فقیه بود. 

سیزدهمین همایش و هفتمین جشنواره ملی  "نظام پیشنهادها" برگزار شد

رییس جهاددانشگاهی واحد استان قم با خانواده های شهدای 
مدافع حرم دیدار کرد

با حضور قائم مقام وزیر علوم تحقیقات و فناوری؛
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دکتر تاجــری در جمع مردم 
مرزنشین قرقری شهرستان 
هیرمند، اقتصاد مقاومتی مورد 
تاکید رهبــر معظم انقالب را 
ضامن پیشرفت و توسعه استان 
دانســت و تالش های ارزنده 
دولــت و مســووالن دولتی 
استان در این حوزه برای بهبود 
معیشــت مردم مرز نشین، 

ایجاد اشتغال پایدار و مبارزه با بیکاری را نوید بخش دانست.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان، دکتر 
منصور تاجری در جمع مردم مرزنشــین قرقری شهرستان هیرمند، 
ضمن گرامیداشــت 22 بهمن و سی و هشــتمین سالگشت پیروزی 
انقالب اســالمی، دهه فجر را فرصتی برای بازنگــری در ارزش ها و 
آرمان ها و کمترین ثمره این انقالب را گشــودن فصلــی نو در تاریخ 

معاصر دانست.
رییس جهاددانشگاهی استان ضمن تبیین عناصر و مولفه های پیروزی 

انقالب، آن را انقــالب ارزش ها و 
انقالبی فرهنگی و معنوی دانست 
و از حضرت رســول اکرم )ص( به 
عنوان بزرگترین انقالبگر و انقالبی 

تمام عیار یاد کرد .
سخنران این راهپیمایی، اسالمی 
بودن، اتکاء به پشــتوانه مردمی، 
عدم وابستگی به قدرت های بزرگ، 
رهبری همه جانبــه حضرت امام 
راحل )ره( و مقام معظم رهبری و پافشاری بر اهداف و آرمان های تعیین 
شده را بخشی از ویژگی ها و شاخصه های انقالب اسالمی ایران برشمرد و 
با مقایسه تطبیقی این انقالب با سایر انقالب های بزرگ دیگر به تشریح 
جمهوریت و اسالمیت نظام پرداخت و به مقوله دستاوردهای نظام اسالمی 
اشاره و این دستاوردها را در حوزه های سیاست داخلی و خارجی، دفاعی، 

اقتصادی، علمی و فرهنگی تشریح نمود.
رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان گفت: عزم دولت یازدهم در 
محرومیت زدایی از استان و همراهی هر چه تمام تر مردم در اقصی نقاط 

استان قابل ستایش است.

رییــس جهاددانشــگاهی 
واحــد اردبیــل در دیدار با 
خانواده شهید انقالب منصور 
افخمی گفت: عامل پایداری 
وسربلندی انقالب اسالمی، 

پشتوانه مردمی آن است. 

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان 

اردبیل، در این دیدار رییس جهاددانشــگاهی واحد اســتان اردبیل 
با تبریک ایام اهلل دهه فجر، انقالب اســالمی را یــک انقالب مردمی و 
فرهنگی خواند و تصریح کــرد: حضور مردم در تمــام دوران انقالب 
اسالمی نقطه عطفی در تاریخ ایران می باشد و این باعث قدرتمند شدن 

آن شده است.
رامز نصیری صالح حضور مردم در انقالب اســالمی را برخاسته از بطن 
جامعه دانســت و خاطرنشــان کرد: عامل پایداری و عزت و سربلندی 
انقالب اسالمی، پشتوانه مردمی آن اســت به همین خاطر رهبر کبیر 

انقالب اسالمی تکیه باالیی به نیروهای مردمی داشت.

وی به نقش جوانــان در پیروزی 
انقالب اسالمی و ادامه حیات آن 
اشاره و تصریح کرد: شهید منصور 
افخمی یکی از این جوانان است 
که وظیفه خود را در قبال انقالب 
اســالمی به بهترین شــکل ایفا 
نموده و افتخار و سربلندی را برای 
خود و خانواده اش به ارمغان آورده 

است.
در این دیدار پدر شهید منصور افخمی، یاد کردن از خانواده های شهدا 
را موجب دلگرمی و قوت قلب برای آنان عنوان کرد و گفت: در 23 بهمن 
ماه سال 1357 شهربانی تمام اعتراض کنندگان را به رگبار بست که از 
گروه 23 نفری منصور و دوستانش، 19 نفر به شهادت رسیدند و 4 نفر به 

درجه جانبازی نایل آمدند.
وی با بیان اینکه منصور در طول مبارزات انقالبی  مردم فعال و ثابت قدم 
بود و چندین بار در این راه مجروح شد اضافه کرد: او سخت پايبند عهد 
و پيمان و در دوستي فردي صديق و يکرنگ بود و حضور در ميان مردم 

مسکين و مستضعف خوشحالش مي کرد.

اقتصاد مقاومتی ضامن پیشرفت و توسعه استان است 

عامل پایداری و سربلندی انقالب اسالمی، پشتوانه مردمی آن است

رییس جهاددانشگاهی سیستان و بلوچستان: 

رییس جهاددانشگاهی واحد استان اردبیل:
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جهــاد  ریيــس 
دانشــگاهي استان 
فارس از آمادگی این 
همکاری  برای  نهاد 
در راســتای تحقق 
اهــداف تشــکیل 
شــوراهای اسالمی 

خبر داد.

بــه گــزارش روابــط 
عمومی جهاددانشگاهی استان فارس، به دنبال انعقاد تفاهم نامه بین 
جهاددانشگاهی و شورای عالی اســتان ها که به امضای دکتر طیبی 
رییس جهاددانشگاهی و مهندس چمران رییس شورای عالی استان ها 
رسیده است، جلسه ای به منظورتبادل نظر و بررسی راهکارهای ایجاد 
تفاهم و برنامه ریزی بین جهاددانشــگاهی فارس و شــورای اسالمی 

استان هفتم بهمن ماه 95 در محل این شورا برگزار شد .
مهندس مسعود رستگار رییس جهاددانشگاهی استان فارس در این 
جلســه گفت: جهاددانشــگاهی برای تحقق اهداف شوراي اسالمی 
با تمام توان در کنار اين نهــاد مدني خواهد بود؛ هــرگاه، هر نهاد و 
سازماني در راســتای حل مشكالت و مسایل كشــور حركتي انجام 
دهد، جهاددانشــگاهي به عنوان يك بازوي كارآ و توانمند، همراهي 

خواهد كرد.
وی با بيان اينكه، اين نهاد طي سال هاي فعاليت، در سطح ملي اقدامات 
بزرگ و تاثيرگذاري انجام داده است، گفت: از میان اقدامات اجرا شده، 
می توان به اقدامات صورت گرفته شده توسط پژوهشگاه رویان و مركز 
تخصصي سلول های بنیادی، فعاليت هاي مهندسي در ساخت پهباد 
و سيســتم هاي مختلف دفاعي نظامي، فعاليت هاي علمي اثربخش 
در حوزه نانو، پژوهش هاي كاربردي در بحــث معضالت اجتماعی و 

... اشاره كرد.
رســتگار با تصريح اينكه بخش مهمي از اقدامات جهاددانشــگاهي 
معطوف به حوزه فرهنگي است، گفت: ايجاد خبرگزاري دانشجويان 
ايران به عنوان اولين خبرگــزاري غير دولتي در كشــور و راه اندازي 
خبرگــزاري بين المللي قرآنــي ايكنا به عنوان يك مرجع رســمي و 
تاثيرگذار در حوزه اخبار مذهبي و قرآني، از اقدامات شاخص اين نهاد 

به شمار مي رود.
رییس جهاددانشــگاهی اســتان فارس با بیان توانایی های آموزشی 
جهاددانشــگاهی به برگزاری دوره های مختلف بــرای فرمانداران، 
شهرداران و اعضای شــوراهای اسالمی شهر و روســتا اشاره و برای 

برگــزاری دوره هــای 
آموزش ضمــن خدمت 

اعالم آمادگی کرد.
بــه  اشــاره  بــا  وی 
مختلف  ظرفيت هــاي 
اين استان در حوزه هاي 
متعــدد، گردشــگري 
را يكــي از مهمتريــن 
توانمندي هــاي فارس 
معرفــي و تاكيــد كرد: 
جهاددانشگاهي با داشتن مركز گردشگري دانشجويان، توان و تجربه 
مناســبي را براي به فعلیت درآوردن ظرفيت هاي گردشگري استان 

دارد.
رستگار با معرفی مرکز افکارسنجی جهاددانشگاهی و سوابق و جایگاه 
ملی آن به عنــوان یک مرکز موثق افکارســنجی، گفت: با هماهنگی 
دانشگاه علوم پزشکی شیراز و با هدف سنجش ميزان رضايت مندي 
شهروندان از اجراي طرح پزشك خانواده، افكارسنجي پيرامون سطح 
رضايت مندي خانواده ها در شيراز و شهرهای استان فارس از اين طرح، 

به زودي كليد مي خورد.
در ادامه رییس شورای اسالمی استان فارس اظهار کرد: شورا باید سند 
چشم انداز داشته باشد و با کارهای اصولی و مبتنی بر دانش ضعف های 
استان را شناسایی و برطرف کند و در این جهت از مشاورین قوی نیز 

بهره ببرد.
حســین نعمتی با تاکید بر لزوم توجه به منابع انســانی، حمایت از 
نخبگان و مدیریت علمی، گفت: شوراي اسالمي باید مصوباتی داشته 
باشد که حالل مشکالت مردم باشد و باری از دوششان بردارد چون ما 

نیز برخاسته از دل مردم هستیم.
وی با اشــاره به افزایش حاشیه نشینی در كشــور و به ویژه كالنشهر 
شيراز، افزود: این موضوع منزلت انسانی را خدشــه دار و بسیاری از 

روستاها را خالی از سکنه خواهد کرد.
نعمتي گفت: شورا باید مصوبات قانونی داشته باشد و از ظرفیت های 
قانونی با تکیه بر آسیب شناسی، حداکثر استفاده را برای حل مشکالت 

مردم انجام دهد.
گفتنی اســت، هدف تفاهم نامه جهاددانشــگاهی و شــورای عالی 
اســتان ها گســترش فعالیت های مشــترک در زمینــه برگزاری 
فعالیت هــای آموزشــی، پژوهشــی، فرهنگــی، اطالع رســانی و 
توانمندسازی اعضای شــوراهای اسالمی شــهر و روستای سراسر 

کشور است.

آمادگی جهاددانشگاهی 
برای تحقق اهداف شورای اسالمی استان

رییس جهاددانشگاهي استان فارس خبر داد:
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مراسم معارفه دکتر جعفر محسنی سرپرست جدید و تقدیر از دکتر 
قراچورلو رییس سابق سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 

18 بهمن ماه در تبریز برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، مراسم معارفه 
دکتر محسنی سرپرســت جدید و  تقدیر از دکتر قراچورلو رییس سابق 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، 18 بهمن با حضور و سخنرانی 
دکتر فرهنگی رییس مجمع نمایندگان آذربایجان شرقی، دکتر محمدرضا 
پورعابدی معاون پژوهش و فناوری جهاددانشــگاهی، مهندس علیرضا 
زجاجی مدیر کل حوزه ریاست این نهاد و جمعی از مدیران دستگاه های 

اجرایی استان در محل دانشگاه تبریز برگزار شد.

  رییس مجمع نمایندگان 
آذربایجان شرقی:
جهاددانشگاهی 
می تواند اجرای 

بخش هایی از قانون 
برنامه ششم توسعه 

را به عهده بگیرد

دکتر فرهنگی رییس مجمع نمایندگان استان با اشاره به مراحل تدوین و 
تصویب قانون پنج ساله برنامه ششم توسعه گفت: در برنامه ششم توسعه، 
زمینه کاری وسیعی برای جهاددانشگاهی وجود دارد، به عنوان مثال در 
بحث اصالح خاک که در این برنامه به آن اشاره شده است، جهاد با توجه به 

پتانسیل هایی که دارد می تواند این مسأله را بر عهده بگیرد.
وی افزود: در صورتی که جهاد اجرای بخش هایی از اهداف برنامه ششــم 
توســعه را به عهده بگیرد هم خدمتی به کشــور و هم خدمتی به دولت 

محسوب خواهد شد.
دکتر فرهنگیخاطرنشان کرد: در انقالب های معمول دنیا، رسم بر این بود 
که با خشونت روی کار می آمدند ولی در انقالب اسالمی ایران با سرعت قانون 
مستقر شد و رفتارها و مناسبت های جمهوری اسالمی ایران براساس قانون 

تنظیم شد.

  دکتر پورعابــدی بیان 
کرد:

اقتصــاد  اجــرای 
در  بنیــان  دانــش 

جهاددانشگاهی

معــاون پژوهــش و فنــاوری 
جهاددانشگاهی با بیان اینکه جهاد 
بر مبنای  اقتصادی که بر مبنایش فروش نفت بوده حرکت نمی کند، بلکه 

اقتصاد دانش بنیان در این نهاد اجرا می شود، خاطرنشان کرد: در سال های 
پس از پیروزی انقالب از 75 هزار دانشجو به 4/5 میلیون دانشجو رسیده ایم، 
در حوزه تولید علم، نیز در میان کشورهای منطقه، رتبه اول و دوم  و از نظر 

رشد علمی جایگاه 13 و 14 جهانی را کسب کرده ایم.
دکتر پورعابدی گفت: یک هزار و 49 طرح پژوهشی در سال گذشته در این 

نهاد انجام گرفته و ارزش مادی آنها در حدود 3 هزار میلیارد ریال است.
وی اظهار کرد: جهاد دانشگاهی به عنوان بزرگترین نهاد در حوزه پژوهش 
کاربردی و توسعه  ای خدمات شایان توجهی به کشور ارایه داده است و مایه 
خوشحالی است 86 درصد از طرح های پژوهشی جهاددانشگاهی، طرح های 

تقاضا محور هستند.
دکتر پورعابدی ادامه داد: جهاددانشــگاهی همواره برای رفع چالش های 
کشور راه های فناورانه و علمی پیدا کرده  است، در میان جهادگران همیشه 
این دیدگاه وجود داشته که اگر می خواهیم استقالل خود را حفظ کنیم، 

الزم است به استقالل علمی و فناوری برسیم.
معــاون پژوهش و فنــاوری جهاددانشــگاهی گفــت: تبریز و اســتان 
آذربایجان شرقی از جنبه های مختلفی دارای جایگاه ویژه ای هستند، در 
ســال های اخیر تالش های خوبی در جهاددانشگاهی استان برای تقویت 
زیرساخت ها انجام شده و امیدواریم با قبول مسوولیت دکتر محسنی شاهد 

شکوفایی بیش از پیش این نهاد باشیم.

  رییس ســابق سازمان 
هی  نشــگا ا د د جها

آذربایجان شرقی:
پانصد میلیون تومان 
طــرح پژوهشــی در 
پژوهشکده توسعه و 
برنامه ریزی در دست 

اجراست

رییس سابق سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی در این مراسم اظهار 
کرد: با تالش شبانه روزی همکاران جهاددانشگاهی، پژوهشکده توسعه و 
برنامه ریزی احیا شد و در حال حاضر در حدود 500 میلیون تومان قرارداد 

طرح پژوهشی منعقد شده و در دست اجرا دارد.
وی خاطرنشان کرد: در راســتای توســعه علم و فناوری، مرکز فناوری 
جهاددانشگاهی نیز که تقریبا تعطیل شده بود احیا شد و در حال حاضر 
بالغ بر 5میلیارد تومان قرارداد طراحی ساخت پژوهشی در این مرکز داریم 
و رایزنی های انجام شده تا پایان سال بالغ بر 1 میلیارد تومان عقد قرارداد 

خواهد شد.
وی یادآور شد: مجتمع آموزشی و تحقیقاتی سازمان جهاددانشگاهی استان 

نیز، در 4 هزار متر مربع خریداری و تجهیز شده است.
دکتر قراچورلو ادامه داد: ما جزو معــدود واحدهایی بودیم که درآمد باال و 

هزینه های پایین تری را تجربه کردیم.

مراسم معارفه 
سرپرست سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی برگزار شد
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وی افزود: ایجاد مرکز تحقیقات درمان ناباروری در استان تنها با همراهی 
نخبگان امکان پذیر است، تبدیل مرکز خدمات تخصصی فناوری انرژی های 
تجدیدپذیر بــه مرکز تحقیقاتــی انرژی های پــاک و تجدیدپذیر ایجاد 
شرکت های دانش بنیان در این حوزه با همراهی متخصصان و اهالی علم و 

عمل میسر خواهد شد.
وی افزود: راه اندازی مرکز خدمات تخصصی طب پیشــگیری و به دنبال 
آن مرکز تحقیقات ســالمت ســالمندی از اهم برنامه   هــای پیش روی 
جهاددانشگاهی استان است که با مساعدت و همدلی جهادگران و مسووالن 

دلسوز استان ممکن خواهد بود.
دکتر محســنی در تشــریح دیگر برنامه های این ســازمان از احداث 
ســاختمان مرکز تخصصی درمان ناباروری و ســالمت نوزادان خبر 
داد و ابراز امیدواری کرد این مهم تا انتهای برنامه پنج ســاله ششــم 

جهاددانشگاهی تحقق یابد.

سرپرست ســازمان جهاد 
دانشگاهی استان خبر داد:

راه اندازی مرکز خدمات 
تخصصی طب پیشگیری 
و مرکز تحقیقات سالمت 

سالمندی

سرپرست سازمان جهاددانشگاهی 
آذربایجان شرقی نیز در این مراسم از راه اندازی مرکز خدمات تخصصی طب 
پیشگیری و مرکز تحقیقات سالمت سالمندی در آینده در استان خبر داد.

دکتر جعفر محسنی گفت: با استناد به فرمایشات رهبر معظم انقالب در 
خصوص جهاددانشگاهی متوجه می شویم که در این نهاد باید علم جهادی 

و هم جهاد علمی داشت.

رییس شــورای شــهر فردوس خواســتار راه اندازی شعبه 
جهاددانشگاهی در این شهرستان شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، به دعوت شورای 
شهر فردوس، جالل الدین صادقی رییس، محسن پویان مدیر پروژه دهکده 
گیاهان دارویی و حسین راغ آرا، معاون پشتیبانی جهاددانشگاهی استان، 
17 بهمن ماه، درجمع اعضای شورا و مدیران ادارات و سازمان های شهر 
فردوس حاضر شدند و رییس شورای شهر فردوس در این جلسه خواستار 

راه اندازی شعبه ای از جهاددانشگاهی در این شهرستان شد.
رییس جهاددانشگاهی خراســان جنوبی پس از معرفی فعالیت های این 
واحد در سراسر کشــور تأمین حداقل فضای فیزیکی مورد نیاز در شهر و 

دانشگاه و حمایت همه جانبه مسووالن را شرط حضور جهاددانشگاهی 
در فردوس اعالم نمود.

وی با اشاره به فرآیند راه اندازی شعبه در شهر فردوس، موافقت و حمایت 
دفتر مرکزی جهاددانشگاهی را عامل اصلی در شروع فعالیت دانست.

در ادامه محسن پویان مدیر پروژه دهکده گیاهان دارویی جهاددانشگاهی 
با اشاره به پتانسیل باالی منطقه فردوس در تولید گیاهان دارویی، ضمن 
توضیح کامل در خصوص اهداف دهکده گیاهــان دارویی، توجه ویژه به 
این منطقه را مورد تأکید قرار داد و ایجاد اشتغال و افزایش سطح درآمد 
روستاییان فردوس را از نتایج اجرای طرح دهکده گیاهان دارویی برشمرد.
در پایان با حضور اعضای شورای شــهر فردوس از پروژه پژوهشکده انار و 

مرکز رشد فناور فردوس بازدید به عمل آمد.

»نشست اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و برنامه های نوین« به همت 
سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی ، 19 بهمن ماه با حضور 
رییس ســازمان برنامه و بودجه استان و جمعی از اعضای هیات 
علمی دانشگاه ها در محل سالن کنفرانس این سازمان برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی، دکتر 
داوود بهبودی در این نشست اظهار کرد: برای اداره ی شایسته و صحیح 
هر جامعه ای نیازمند مدل و تئوری های خاصی هستیم و اگر سیاست های 
اجرایی در این راستا متناسب با مدل های تعریف شده توسط کارشناسان و 

نظریه پردازان نباشد، نتیجه ی مورد نظر حاصل نخواهد شد.
رییس سازمان برنامه و بودجه استان آذربایجان شرقی افزود: مدل های تعیین 
شده در حوزه ی علوم انسانی متفاوت از مدل های علوم طبیعی و علوم پایه 

است، ولی همگی در اصول و مبنا مشترک هستند؛ بنابراین مدل های در نظر 
گرفته شده باید متناسب با چارچوب فرهنگی و باور حاکم بر جامعه باشد.

دکتر بهبودی افزود: پس از طی مرحله ی نظریه پردازی و ارایه ی تئوری 
توسط متخصصان، باید در راستای عملی کردن آن در قالب مدل اقدام 
کرد و هر ایده ای زمانی قابلیت اجرا خواهد داشت که به مدل تبدیل شود.

در ادامه نجف قراچورلو رییس پژوهشــکده ی توســعه و برنامه ریزی 
جهاددانشــگاهی گفت: پس از پیروزی انقالب اســالمی ایران شــاهد 
پیشــرفت های خوبی در تمامی عرصه ها به خصوص عرصه ی توسعه ی 

سیاسی و مشارکت های اجتماعی بوده ایم.
وی با اشاره به اقتصاد مقاومتی بیان کرد: چندین سال از بیان این مطلب از 
سوی رهبر معظم انقالب می گذرد ولی اقدامات الزم به منظور اجرای این 

طرح هنوز مدل سازی نشده است.

درخواست شورای شهر فردوس برای راه اندازی شعبه جهاددانشگاهی

نشست "اقتصاد مقاومتی و سیاست ها و برنامه های نوین" 
در جهاددانشگاهی استان برگزار شد

به همت سازمان جهاددانشگاهی آذربایجان شرقی؛
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در نشست انعقاد تفاهم نامه شرکت 
آب منطقه ای با جهاددانشــگاهی 
استان کردســتان، بر به کارگیری 
ظرفیت های جهاددانشــگاهی در 
حوزه فرهنگ ســازی مصرف بهینه 
آب و نقش موثــر این نهاد در ترویج 

این فرهنگ تاکید شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد کردستان، رییس این 
واحد، 25 بهمن ماه در نشســت انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت آب 
منطقه ای با جهاددانشگاهی استان کردستان که در راستای فرهنگسازی 
مصرف بهینه آب انجام شد، اظهار کرد: جهاددانشگاهی نهادی علمی و 
فرهنگی است که با اســتفاده از توانایی های خود توانسته در بسیاری از 

بخش های مختلف علمی و پژوهشی در سطح جهانی مطرح شود.
دکتر حمیدرضا مجردی به موفقیت های رویان در بخش ذخیره ســازی 
 FM سلول های بنیادین و شبیه سازی اشاره کرد و افزود: کل فرستنده های

کشور تولید جهاددانشگاهی است که این 
موفقیت ها تاکنون برای بعضی از مدیران 

استانی تبیین نشده است.
رییس جهاددانشگاهی واحد کردستان با 
اعالم اینکه بخــش فرهنگی در این واحد 
جایگاه بسیار ویژه ای دارد، عنوان کرد: دو 
خبرگزاری ایســنا و ایکنا به عنوان بازوان 

این نهاد انقالبی مطرح هستند.
دکتر مجردی با اشاره به اینکه جهاددانشگاهی دامنه وسیعی از فعالیت های 
علمی، پژوهشی، اشــتغال، فرهنگی و درمان را در خود نهفته است، اعالم 
کرد: در راســتای انعقاد تفاهم نامه با شرکت آب منطقه ای، پتانسیل های 
جهاددانشگاهی در حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب بکارگیری می شود.

وی در ادامه انعقاد این تفاهم نامه همکاری را در راستای فرهنگ سازی در 
زمینه مدیریت مصرف بهینه آب مهم دانســت و اعالم کرد: بحث کمبود 
آب و مشــکالت این حوزه یکی از دغدغه های جدی در جهاددانشگاهی 

کردستان است. 

شــهردار ارومیه با تقدیر از اقدام 
جهاددانشگاهی در طراحی، تدوین، 
اجرا و تجمیع دســتگاه ها در کنار 
دانشگاه ها در برگزاری همایشی با 
رویکرد علمی ملی و با موضوع حقوق 
شهروندی برای دومین سال پیاپی 
گفت: برگزاری چنین مجامع علمی با 
محوریت تخصصی حقوق شهروندی 

در ارومیه برای آذربایجان غربی ارزشمند و مایه مباهات بوده و 
نمود واقعی شخصیت فرهنگی مردم ارومیه است.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی آذربایجان غربی، محمد حضرت 
پور با بیان اینکه تمام توان شهرداری ارومیه رعایت حرمت شهروندان و به 
تبع آن رعایت حقوق شهروندی است، گفت: آشنایی مردم با حقوق حاکم 
در ادارات و سازمان ها و در مقابل آن آشنایی ادارات با حقوق مردم نکته 
بسیار مهمی است و باید در این زمینه اقدامات موثری از سوی دستگاه های 

ذی ربط انجام گیرد.
وی با تاکید بر عملکرد شهرداری ارومیه در صیانت از حقوق شهروندی 
گفت: در همه زمینه ها نارضایتی و انتقاد ها از طرف مردم را کســب و در 

بهبود فعالیت های مجموعه شهرداری به 
کار گرفته ایم و هر اقدامی که در راستای 
بهبود خدمات مدیریت شــهری صورت 
می گیرد در واقع گامی در راســتای ارج 
گذاری به حق و حقوق شهروندی مردم 

دارد.
شــهردار ارومیــه بــا بیــان اینکــه 
جهاددانشــگاهی آذربایجــان غربــی و 
شهرداری ارومیه در همایش تبیین حقوق شــهروندی مشارکت دارند 
گفت: دانشگاه ها و دانشجویان در مسایل فرهنگی پیشرو هستند و از این 
جهت شهر ارومیه که به تناسب افق 1404 به عنوان شهر فرهنگی معرفی 
می شود در برگزاری این همایش ها در سطح ملی و در نگاه محدودتر در 

ارومیه می تواند بسیار موثر واقع شود.
وی با تقدیر از اقدام جهاددانشــگاهی در طراحی، تدوین، اجرا و تجمیع 
دستگاه ها در کنار دانشگاه ها در برگزاری چنین همایشی با رویکرد علمی 
ملی و با موضوع حقوق شهروندی برای دومین سال پیاپی گفت: برگزاری 
چنین مجامع علمی با محوریت تخصصی حقوق شهروندی در ارومیه برای 
آذربایجان غربی ارزشمند و مایه مباهات و نمود واقعی شخصیت فرهنگی 

مردم ارومیه است.

تقدیر شهردار ارومیه از عملکرد جهاددانشگاهی آذربایجان غربی بدلیل 
برگزاری همایش ملی حقوق شهروندی 

استفـــــــاده از ظرفیت هـــــای جهاددانشگـــــــــاهی
 در حوزه فرهنگ سازی مصرف بهینه آب

در نشست انعقاد تفاهم نامه همکاری شرکت آب منطقه ای با جهاددانشگاهی کردستان مطرح شد؛
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به منظور اســتفاده بهینه از ظرفیت های موجود و گسترش 
همکاری های متقابل و توسعه فعالیت های آموزشی، پژوهشی و 
فرهنگی تفاهم نامه ای بین جهاددانشگاهی با دانشگاه پیام نور 

بیرجند منعقد شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، اجرای طرح ها 
و برنامه های فرهنگی، آموزشی، پژوهشی و کارآفرینی مشترک، بهره 
مند شدن طرفین از منابع انسانی متخصص و توانمندی های تخصصی 
و فضاهای فرهنگی، تحقیقاتی، آموزشی، کارگاهی، کتابخانه ای و ...، 

همکاری مشــترک در برگزاری همایش ها، کارگاه ها و نشســت های 
تخصصی، مناظرات دانشجویی و اجرای برنامه های فرهنگی دانشجویی 

از موضوعات این تفاهم نامه است.
برگزاری دوره های تخصصی مورد نیاز دانشــگاه با هماهنگی و اعالم 
نیاز دانشگاه، ارایه گواهینامه دوره های برگزار شده، برگزاری دوره های 
آموزش تخصصی کوتاه مدت و آموزش های ضمن خدمت و ... از تعهدات 

جهاددانشگاهی در این تفاهم نامه است.
گفتنی است، این تفاهم نامه در 5 ماده و 3 نسخه تنظیم و به امضای دو 

طرف رسید.

همزمان با پایان یافتن مدت تفاهم نامه بین دانشــگاه علوم 
پزشکی شیراز و جهاددانشگاهی اســتان فارس دو طرف با 
برگزاری جلسه ای، نسبت به انعقاد تفاهم نامه جدید اقدام کردند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان فارس، در آستانه دهه مبارک 
فجر و آغاز سی و هشتمین سالگرد پیروزی انقالب اسالمی، جهاددانشگاهی 
استان فارس و دانشگاه علوم پزشکی شــیراز طی جلسه ای موارد اجرایی 
تفاهم نامه پیشین را بررسی و نسبت به انعقاد تفاهم نامه جدید اقدام نمودند.
مهندس مسعود رستگار رییس جهاددانشگاهی استان فارس در این زمینه 
اظهار کرد: از جمله مواردی که تفاهم نامه جدید با دانشگاه علوم پزشکی 

شیراز را متمایز می کند تأکید بیشتر بر فعالیت و همکاری مشترک در حوزه 
خدمات بهداشتی و درمانی است به گونه ای که ساخت، تجهیز و بهره برداری 
 k یک مرکز درمانی و حضور اساتید تمام وقت دانشگاه و مشمولین ضریب

در درمانگاه های جهاددانشگاهی نیز مدنظر قرار گرفته است.
وی گفت: همچنین توافق شــده اســت که ظرفیت اطالع رســانی و 
افکارسنجی جهاددانشگاهی بیش از پیش مورد استفاده دانشگاه علوم 
پزشکی شــیراز قرار گیرد. در همین راســتا و به عنوان گام اول اجرای 
تفاهم نامه، نظرسنجی » میزان رضایت شهروندان استان فارس از اجرای 
طرح پزشــک خانواده«  طی قرارداد منعقده به جهاددانشگاهی استان 

فارس واگذار و مرحله اجرایی طرح افکارسنجی مذکور آغاز می گردد.

به منظور ايجاد و گسترش همكاري و همفكري در زمينه فعاليت 
هاي آموزشي، پژوهشــي، فرهنگی، پشتیبانی و تجاری سازی 
تفاهم نامه همکاری بین روسای جهاددانشگاهی واحد همدان و 

بنیاد نخبگان استان 18 بهمن ماه به امضاء رسید.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد اســتان همدان، تفاهم 
نامه اي بين  اكبر اسدي رییس جهاددانشــگاهي همدان و غالمحسین 

مجذوبی رییس بنیاد نخبگان استان به مدت 3 سال منعقد گرديد.
همکاری در انجام طرح های پژوهشی، مطالعاتی و افکارسنجی، برگزاری 
همایــش، کارگاه و نشســت های علمی تخصصی مشــترک، برگزاری 
کارگاه های تخصصی آموزشــی با هدف رویکرد پیشگیری از آسیب های 
فردی و اجتماعی صاحبان استعدادهای برتر  و ایجاد زمینه های پیوند بین 

نخبگان مطرح و با تجربه با پژوهشگران و نخبگان جوان از اهداف این تفاهم 
نامه در حوزه پژوهشی می باشد. 

مشارکت در تهیه، تدوین و توسعه برنامه های آموزشی، ارایه تسهیالت 
برای آموزش کارکنان و کارشناســان تحت عنوان آموزش های ضمن 
خدمت در حوزه آموزشی و همکاری در برگزاری دوره های آموزشی ثبت 
اختراع، تجاری ســازی و کارآفرینی برای نخبگان استان، همکاری در 
برگزاری اردوها و بازدید از مراکز موفق صنعتی در زمینه تجاری سازی 
و کارآفرینی، همکاری در برگزاری کارگاه های ایده پردازی و برگزاری 
ایده شوها در راســتای کارآفرینی در حوزه تجاری سازی و همچنین 
استفاده از ظرفیت های خبری و اطالع رسانی در انعکاس دستاوردهای 
علمی پژوهشی نخبگان در حوزه فرهنگی از دیگر اهداف مهم این تفاهم 

نامه است. 

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین جهاددانشگاهی و دانشگاه پیام نور بیرجند

تفاهم نامه همکاری بین دانشگاه علوم پزشکی شیراز و جهاددانشگاهی 
استان فارس منعقد شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری
 بین جهاددانشگاهی واحد همدان و بنیاد نخبگان استان



   68

پیام جهـاد | شماره 160
بهمن ماه 1395

w w w . a c e c r . a c . i r

 عمـــومــی

انتصاب

 سرپرست مرکز آموزش علمی -
کاربردی جهاددانشگاهی 

اصفهان منصوب شد
به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد 
صنعتی اصفهان، طــی حکمی از ســوی مرتضی 
تیموری رییــس جهاددانشــگاهی واحد صنعتی 
اصفهان، غالمرضا انداده به عنوان سرپرســت مرکز 
آموزش علمیـ  کاربردی جهاددانشگاهی این واحد 

منصوب شد.

مدیر گروه پژوهشی 
افزودنی های غذایی 

پژوهشکده علوم و فناوری 
مواد غذایی جهاددانشگاهی 

منصوب شد
به گزارش روابط عمومی ســازمان جهاددانشگاهی 
خراسان رضوی، طی حکمی از سوی دکتر سیدعلی 
اکبر شمســیان، رییس این ســازمان، دکتر شادی 
بلوریان برای مدت دو ســال به عنــوان مدیر گروه 
پژوهشــی افزودنی های غذایی پژوهشــکده علوم و 

فناوری مواد غذایی جهاددانشگاهی منصوب شد.

انتصاب سرپرست 
جهاددانشگاهی واحد علوم 

پزشکی شهیدبهشتی

به گزارش روابــط عمومی جهاددانشــگاهی، طی 
حکمی از سوی دکتر سید حمیدرضا طیبی رییس 
این نهاد دكترعليرضا بهرامي به عنوان »سرپرســت 
جهاددانشگاهي واحد علوم پزشكي شهيدبهشتي« 

منصوب شد.
گفتنی اســت، در نامه ای جداگانــه از تالش های 
دكترعليرضــا آزادخانــي در طول مدت رياســت 
جهاددانشــگاهي واحد علوم پزشكي شهيدبهشتي 

تقدیر و تشکر شد.

 انتصاب نایب رییس و عضو 
شورای نظارت و گسترش 

شرکت ها، مؤسسات، پارك ها و 
مراکز رشد جهاددانشگاهی

به گــزارش روابط عمومــی جهاددانشــگاهی، دکتر 
ســید حميدرضا طيبي ریيس این نهاد، طی حکمی، 
دكترمحمدصادق بيجندي را به عنــوان نايب ریيس و 
دكتر پورعابدي، دکتر بهــروز بادکو، دکتر حمید امین 
اسماعیلی، مهندس علی اخوان، دکتر محسن قرنفلی، 
دکتر علیرضا غالمی و دکتر عبدالحســین شاهوردی را 
به عنوان عضو شــوراي نظارت و گســترش شركت ها، 
موسسات، پارك ها و مراكز رشد جهاددانشگاهي برای 

مدت دو سال منصوب کرد.
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 عمـــومــی
دکتر سیدسعید هاشمی در نشست 
تدوین برنامه ششم توسعه آموزش این 
نهاد بر راه اندازی سازمان آموزش های 

بین المللی )ایریکا( تأکید کرد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی، 
در نشســت تدوین برنامه ششم توسعه 
آموزش این نهاد که با حضور دکتر طیبی 
رییس جهاددانشگاهی، دکتر سیدسعید 
هاشــمی معاون آموزشــی، دکتر باقری 

مدیر کل برنامه ریزی و نظــارت راهبردی و دکتر کالنتــری مدیرکل دفتر 
برنامه ریزی و توسعه آموزش این نهاد تشکیل شد، دکتر هاشمی به تشریح 
ماموریت ها و سیاست های اجرایی برنامه ششــم توسعه آموزش پرداخت و 
گفت: ماموریت های حوزه آموزش در زمینه توســعه منابع انسانی، ارتقای 
توانمندی های مهارتی و حرفه ای در عرصه ملی و بین المللی، توسعه آموزش 
عالی و تحصیالت تکمیلی و مشارکت در توسعه آموزش های تخصصی نوین 

و مهارت های پیشرفته کاربردی و تکمیلی است.
وی در ادامه با اشــاره به این که در حــوزه آموزش های بین المللی، ســازمان 
آموزش های بین المللی )ایریکا( راه اندازی  می شــود،تصریح کرد: سیاست های 
کالن آموزش راه اندازی مدیریت ســنجش و آزمون، یکپارچه ســازی آموزش 
الکترونیکی، استاندارد سازی گسترش تحصیالت تکمیلی، توانمند سازی دانش 
آموختگان، تربیت نیروی انســانی ماهر و حرفه ای است که در این راستا به جد 

فعالیت خواهیم کرد. 
در ادامه، دکتر کالنتری به تشــریح اهداف 
برنامه ششم توســعه آموزش در حوزه های 
کوتاه مــدت، علمی کاربــردی و آموزش 
عالــی پرداخت و گفت: در آمــوزش کوتاه 
مدت 23 هدف در زمینه افزایش فراگیران، 
ارتقای رتبه مراکز، توسعه آموزش مجازی، 
ارتقای آموزش بین المللی، تدوین دوره های 
تخصصی بومی، تخصیص درآمد به توسعه 
زیر ساخت ها و امور آموزشی و تولید منابع 

آموزشی داریم. 
وی افزود: در حوزه علمی - کاربردی 12 هــدف در زمینه های مختلف به ویژه 
افزایش تدوین دوره های پودمانی و توانمندی های شغلی، افزایش فضای آموزشی، 
ارتقای مرتبه مراکز، توسعه همکاری  های بین المللی، ترویج خالقیت ها و تقویت 

روحیه خودباوری را پی گیری خواهیم کرد. 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه آموزش جهاددانشگاهی در پایان تصریح 
کرد: در زمینه آموزش عالی نیز 18 هــدف در حوزه های مختلف آموزش عالی 
به خصوص توســعه آموزش تحصیالت تکمیلی، توسعه آموزش های مشترک 
با پژوهشــگاه ها و پژوهشــکده ها، ارتقای، مرتبه اعضای هیات علمی، توسعه 
کارآفرینی، افزایش سرانه آموزشی، توســعه همکاری های بین المللی و توسعه 
فعالیت های فرهنگی در دو دانشگاه و شش موسسه داریم که جلساتی با رؤسا و 

معاونان موسسات آموزش عالی برگزار شده و در حال تکمیل است.  

دانشجوی موسســه آموزش عالی 
جهاددانشــگاهی خوزســتان در 
هفدهمیــن دوره مســابقات ملی 

مهارت، رتبه سوم را از آن خود کرد.

بــه گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشــگاهی خوزســتان، کیــوان 
شجری دانشجوی موسسه آموزش عالی 
جهاددانشگاهی خوزستان در هفدهمین 

دوره مســابقات ملــی مهارت در رشــته 
فناوری اطالعات راهکارهــای نرم افزاری 
برای تجــارت، رتبه ســوم و مــدال برنز 

مسابقات را اخذ کرد.
گفتنی اســت، برگزیدگان خوزســتانی 
مســابقات ملی مهارت با حضور غالمرضا 

اســتاندار  شــریعتی 
خوزستان در اهواز تجلیل 

شدند.

سازمان آموزش های بین المللی )ایریکا( راه اندازی می شود

کسب مدال برنز مسابقات ملی مهارت توسط دانشجوی 
جهاددانشگاهی خوزستان

معاون آموزشی جهاددانشگاهی:

آموزشی

   69
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آموزشـــی

ســامانه آمــوزش و 
آموزش  توانمندسازي 
نهضــت  دهنــدگان 
ســوادآموزي با حضور 
اصحــاب رســانه، در 
معاونت آموزشي سازمان 
جهاددانشگاهي تهران 

رونمايي شد.

به گزارش روابــط عمومي 
ســازمان جهاددانشگاهي 

تهران، در نشستی که 20 بهمن ماه با حضور علي باقر زاده معاون وزير 
آموزش و پرورش و رييس سازمان نهضت ســواد آموزي، دکتراحمد 
شريفي زاده رييس سازمان جهاددانشگاهي تهران و جمعي از اصحاب 
رسانه در محل معاونت آموزشي سازمان جهاددانشگاهي تهران برگزار 
گرديد، سامانه آموزش و توانمندسازي آموزش دهندگان نهضت سواد 

آموزي رونمايي شد.
رييس سازمان جهاددانشگاهي تهران، در اين مراسم از همکاري اين 
سازمان با ارگان ها و نهادهاي داوطلب در سراسر کشور جهت آموزش 
نيروها خبر داد و افزود: همکاري با ســازمان نهضت ســوادآموزي در 
زمينه هاي فرهنگي هم ادامه خواهد داشت و اين يک فرصت با ارزش 
براي ارايه توان نيروهاي بومي جهت فعاليت در عرصه هاي بين المللي 

خواهد بود.
دکتر شــريفي زاده گفت: اســتفاده از آموزش هاي غيرحضوري در 
فضاهاي مجازي به لحاظ هزينه بسيار کم و کيفيت باال از فناوري به روز 
دنيا محسوب شده و تاکنون بسيار موفق عمل کرده و از اين رو همکاري 
با نهضت سواد آموزي که بنيانگذار جمهوري اسالمي پايه گذار آن مي 

باشد براي سازمان جهاددانشگاهي يک افتخار است. 
وي در خصوص مباني و محتواي مواد آموزشــي ارايه شده به آموزش 
دهندگان، گفت: تمامي اين موارد در ســايت مورد اشاره آورده شده و 
مراجعه کنندگان مي توانند نسبت به تعيين ساعات مطالعه و شرکت 

در آزمون به طور اختياري اقدامات بعدي را انجام دهند.
در اين نشست رييس سازمان نهضت ســواد آموزي نيز با اشاره به اين 
مطلب که آموزش رکن اصلي پيشــرفت و مانايي جوامع است، گفت: 
در ســوادآموزي آموزش با کيفيت اهميت به سزايي دارد چرا که نرخ 
بازگشت به بي سوادي در جمعيت هدف، باال بوده و موجب اتالف منابع 

مي شود.
در ادامه باقرزاده با بيــان اين که گفت و گوهاي کارشناســي براي 
طراحي دوره هاي آموزشــي آمــوزش دهندگان طي چهــار ماه با 

جهاددانشگاهي انجام شده 
است، گفت: براي ارتقاي 
فعاليت هــا از فرصت هاي 
موجود در جهاددانشگاهي 
که همــکاري خوبي با ما 
دارد، بهــره مي بريم و از 
سال 96 همکاري آموزش 
دهندگان منوط به شرکت 
در دوره هاي آموزشــي و 
کســب گواهينامه قبولي 

آنها است.
وی اضافه کرد: در اين رابطه 75 هزار نفر آموزش دهنده نهضت سواد 
آموزي کشور که ليست آنان به جهاددانشگاهي ارايه شده، در اين تاريخ 
مي توانند براي ثبت نام اقدام کنند و مراحل بعدي از طريق ســايت و 

همچنين تلفن همراه آنان اطالع رساني خواهد شد.
معاون وزیر آموزش و پرورش گفت: از اين به بعد آموزش دهندگان تنها 
از اين طريق مي توانند براي مراحل آموزش اقدام کنند و با مراجعه به 
ســايت به طور غير حضوري و همچنين مراجعه به واحدهاي سازمان 
جهاددانشگاهي در محل زندگي خود، نسبت به احراز هويت شخصي و 

ادامه مراحل آموزش در جريان امور قرار گيرند.
ریيس سازمان نهضت سواد آموزي افزود: به تمامي کساني که در اين 
دوره ثبت نام کرده و موفق به احراز حد نصاب نمره آزمون پاياني شوند، 
توسط جهاددانشگاهي، گواهينامه صالحيت حرفه اي معتبر با عنوان 
فنون و مهارت هاي تدريس به مدت 126 ســاعت اعطا خواهد شد و 
افرادي که در سال هاي 87 تا 95 با سوادآموزي همکاري داشته و قطع 

ارتباط کرده اند نيز مي توانند در اين دوره شرکت کنند.
همچنین سيد عزيز آشنا معاون آموزشي ســازمان جهاددانشگاهي 
تهران نيز پيرامون نحوه برگزاري آزمون اظهار داشــت: در اين طرح 
مشترک 6 ميليون نفر مي توانند آموزش هاي الزم را از طريق فضاي 
مجازي فرا گيرند. آموزش دهندگان پس از ثبت نام و گذراندن دوره 
آموزشي به مراکز جهاددانشگاهي منطقه خود براي تشخيص هويت و 
تطبيق اطالعات خود با مشخصات ثبت شده در سامانه پرداخته و پس 

از آن رمز عبور براي شرکت در آزمون دريافت مي کنند.
وي درخصوص نحــوه برگزاري آزمــون پاياني ايــن دوره گفت: 
آزمون پايان دوره پس از دريافت و مطالعه محتواي آموزشــي که 
در ســايت  www.imooc.ir کامال توضيح داده شــده و اعالم 
آمادگي آموزش دهنده بــراي تاريخ مورد نظــر در يکي از مراکز 
جهاددانشــگاهي نزدیک به محل زندگي فرد بــه صورت آنالین ، 

برگزار مي شود.

سامانه ویژه نهضت سوادآموزی رونمایی شد

به همت سازمان جهاددانشگاهی تهران و با حضور معاون وزیرآموزش و پرورش؛
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معــاون آموزشــی جهاد 
دانشگاهی واحد استان البرز 
گفت: مجوز آموزش کارکنان 
دولت از سوی رییس سازمان 
برنامه و بودجه استان البرز به 
جهاددانشگاهی این استان 

اعطا شد.

بــه گــزارش روابــط عمومی 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان 

البرز، منیره ســهرابی با اعالم این خبر گفــت: در خصوص آموزش 
کارکنان دولت و با اســتناد به پاســخ رییس امور آموزش و بهسازی 
سازمان اداری و استخدامی کشور، جهاددانشگاهی به غیر از آموزش 
مدیران استان، مجاز به برگزاری دوره های آموزشی در سایر حیطه های 
آموزشــی و منطبق با بخشــنامه های نظام آموزش کارکنان دولت 

می باشد.
وی افزود: آموزش های کوتاه مدت جهاددانشــگاهی البرز در چهار مرکز 
مجزا ارایه می شود که گستره وسیعی از آموزش های حوزه های مختلف 

از جمله؛ دپارتمان فنی مهندسی، 
علوم انســانی و تربیتــی، رایانه و 
فناوری اطالعــات، آموزش های 
ضمــن خدمت کارکنــان دولت، 
هنر، علوم پزشکی، دپارتمان مالی 
و حسابداری، دوره های تخصصی 
ایمنی، دوره های آموزشی و مهارتی 
در این مراکز اســت که هر کدام از 
این دوره ها، زیر گروه های آموزشی 

دیگری را نیز شامل می شوند.
ســهرابی دوره های آموزش مدیریت توســعه کســب و کار، تجارت 
الکترونیکی و بازاریابی الکترونیکی، آموزش الکترونیک عمومی و اداری 
و دوره های آموزش عمومی و تخصصی زبان را از دیگر دوره های آموزشی 
در این مراکز عنوان کرد و گفت: ســازمان نظام مهندســی ساختمان 
استان البرز، پژوهشگاه سازمان اســتاندارد و تحقيقات صنعتي ايران، 
سازمان حمل و نقل و پایانه های استان و شهرداری کرج از جمله ادارات 
و سازمان هایی هستند که از آموزش های ضمن خدمت جهاددانشگاهی 

استان بهره مند شده اند. 

ملــي  انســتيتو  مديــر 
بازي  ســازي کشــور در 
نشست مشــترک با رييس 
جهاددانشگاهي چهارمحال 
و بختياري که 26 بهمن ماه 
برگزار شد با اشاره به اينکه 
جهاددانشگاهي از ابزارهاي 
قوي براي گسترش صنعت 
بازي در کشــور محسوب 
مي شــود، گفت: مقدمات 

گسترش خدمات بازي سازي در دانشــگاه علمي کاربردي 
جهاددانشگاهي چهارمحال و بختياري فراهم شده است.

به گزارش روابط عمومي جهاددانشــگاهي چهارمحــال و بختياري، 
کاميار محبوبيان، اظهار کرد: انســتيتو ملي بازي ســازي در راستاي 
رسالت خود که تقويت صنعت بازي و آموزش نيروهاي تخصصي کار 

براي شــرکت بازي سازي است، 
در نظر دارد که خدمات خود را به 

استان ها گسترش دهد.
وي افــزود: جهاددانشــگاهي از 
ابزارهــاي قوي براي گســترش 
صنعت بازي در کشور محسوب 

مي شود.
محبوبیان تاکيــد کرد: با اجراي 
اين طــرح در دانشــگاه علمي 
جهاددانشــگاهي  کاربــردي 
چهارمحال و بختياري، اين استان به عنوان پايلوت کشوري در زمينه 

آموزش نيروي تخصصي بازي سازي مطرح مي شود.
مدير انستيتو ملي بازي سازي کشور خاطرنشان کرد: با تعامالتي 
که در حوزه توانمندسازي اســاتيد و آموزش هاي آنالين صورت 
گرفته اســت پيش بيني مي شــود که اين طرح در ســال آينده 

عملياتي شود.

مجوز آموزش کارکنان دولت به جهاددانشگاهی البرز اعطا شد

جهاددانشگاهی از ابزارهای قوی برای گسترش صنعت بازی 
در کشور محسوب می شود

مدیر انستیتو ملي بازي  سازي کشور:
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مدیر اجرایی آموزش جهاددانشگاهی همدان با اعالم آغاز اجرای 
طرح » آبادی همه دانا« در سطح استان، آموزش و فرهنگ سازی را 

گام نخست آغاز این پروژه دانست.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی واحد همدان، آمنه فرهادی مقدم 
اظهار کرد: در راستای اجرای طرح احیا و تعادل بخشی آب های زیرزمینی 
شرکت آب منطقه ای استان، جهاددانشــگاهی همدان را به عنوان مشاور 
استانی این طرح انتخاب کرد تا براساس دستورالعمل مربوطه، آموزش و 

فرهنگ  سازی مصرف بهینه آب به ویژه در بخش کشاورزی را اجرا کند.
وی تصریــح کــرد: با توجــه به اینکــه یکــی از مأموریت هــای اصلی 
جهاددانشــگاهی، حمایت از فعالیت های اشــتغال و کارآفرینی است، با 
هماهنگی به عمل آمده با شرکت آب منطقه ای استان همدان به منظور 
افزایش جامعیت و اثربخشــی طــرح آموزش و فرهنگ ســازی و احیا و 
تعادل بخشی آب های زیرزمینی، طرح » آبادی همه دانا« به عنوان راهکاری 

برای کاهش مصرف آب مطرح شد که در دست پیگیری و اجرا است.
این مدیر اجرایی استفاده از ســایر ظرفیت های روستاها در کنار فعالیت 
کشاورزی را به عنوان رویکرد اصلی اجرای این طرح اعالم کرد و گفت: در 
روستاها زمینه های دیگری برای ایجاد اشتغال وجود دارد که در راستای 

بهینه سازی مصرف آب دارای قابلیت اجرایی هستند.
فرهادی مقدم در ادامه عنوان کرد: موضوعاتی مانند تولیدات صنایع دستی، 
مشاغل خانگی، تولیدات گلخانه ای، تولید و بسته بندی محصوالت محلی، 
توریسم و گردشگری و سایر ظرفیت های اشــتغال در روستاها به عنوان 

رقبای اصلی مصرف آب در بخش کشاورزی مطرح است.

وی با اشاره به آغاز برگزاری آموزش حضوری مباحث بحران آب، کارآفرینی 
و اشتغال برای دهیاران سطح اســتان، تأکید کرد: به منظور ایجاد ارتباط 
شبکه ای و اطالع رسانی بهتر و مناسب تر با دهیاران و فعاالن حوزه روستا، 
سایت اینترنتی و کانال تلگرامی با عنوان » آبادی همه دانا« در دست طراحی 
است که با هدف آموزش و اطالع رسانی توانمندی های روستاها و شناسایی، 
تقویت و ظرفیت سازی فعالیت های مرتبط با بخش روستایی در راستای 
اجرای پروژه های مقابله با بحران آب به زودی و به صورت رســمی مورد 

بهره برداری قرار می گیرد.
مدیر اجرایی آموزش جهاددانشگاهی همدان گفت: اداره کل امور روستایی 
و شوراهای استانداری، شرکت آب  منطقه ای، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، 
فنی وحرفه ای، جهادکشاورزی، میراث فرهنگی، بسیج سازندگی، بسیج 
مهندسین کشاورزی، بسیج طالب، صندوق کارآفرینی امید، شرکت مدیران 
بهبود دانش سینا، مرکز تحقیقات کشاورزی، تعاون روستایی، سازمان های 
مردم نهاد فعال در حوزه محیط زیست از ارگان ها و دستگاه های اجرایی 
مشارکت کننده استانی در این طرح هستند. در حال حاضر نیز سایر فعاالن 
استانی که می توانند ما را در اجرای این پروژه یاری کنند، شناسایی و در حال 

انعقاد تفاهم نامه همکاری هستیم.
فرهادی مقدم در پایان سایر مسووالن استانداری و دستگاه های اجرایی 
استان را به مشارکت در تحقق این پروژه دعوت کرد و یادآور شد: با هدف 
ایجاد اشتغال و کارآفرینی در روســتاها و مهاجرت معکوس به روستاها و 
بهره برداری از تجارب موفق سایر روستاها، این پروژه آغاز شده و با توجه به 
حجم سنگین و گستردگی پروژه، همکاری و مشارکت عموم دستگاه های 

اجرایی و مرتبط را می طلبد. 

مســابقات ســخنوري بــه زبان 
انگليسي)سخن( جهاددانشگاهي 
اســتان يزد، 12 بهمن ماه با معرفي 

برترين ها برگزار شد.

به گــزارش روابــط عمومی ســازمان 
جهاددانشگاهی استان یزد، مهدي دهقان 
چالشتري معاون آموزشــي این سازمان 
در حاشيه اختتاميه اين مسابقات كه 12 

بهمن ماه در دانشگاه علم و هنر يزد برگزار شد، تصريح كرد: اين مسابقات 
به مناسبت ايام اهلل دهه فجر و ويژه فراگيران مراكز آموزشي با هدف ارتقاي 
قدرت بيان فراگيران زبان انگليســي در مراكز آموزشي جهاددانشگاهي 

استان برگزار شد.
دهقان چالشتری با بيان اين كه مسابقات در سه سطح و در قالب دو مرحله 
مقدماتي و اصلي برگزار شد، گفت: در هر سطح از مسابقات 10 نفر به مرحله 

اصلي راه يافتند كه در اين مرحله فراگيران 
در دو بخش سخنراني موضوعي و سخنراني 

في البداهه با هم رقابت كردند.
معاون آموزشي جهاددانشگاهي استان ادامه 
داد: در نهايت نيز در ســطح نوجوانان علي 
حيدري از مركز آموزش آزادشهر، ياسمين 
رضايي از مركز آمــوزش اردكان و فاطمه 
گلستاني از مركز آموزش امامشهر به ترتيب 

عناوين اول تا سوم را كسب كردند.
وي همچنين نفرات اول تا سوم سطح مقدماتي بزرگساالن را به ترتيب رويا 
جعفري و ريحانه جهان تاب از مركز آموزش آزادشهر و سعيد نبي زاده از 

مركز آموزش دهه فجر معرفی کرد.
دهقان چالشتری همچنين يادآور شد: در سطح پيشرفته بزرگساالن نیز 
زهرا ميرهاشمي از مركز آموزش امامشهر اول شد، فاطمه پاك زبان از مركز 
آموزش بعثت دوم و ريحانه فتاحي از آزادشهر نيز در رده سوم قرار گرفت.

طرح "آبادی همه دانا" در استان اجرا می شود

برترین های مسابقات "سخنوری به زبان انگلیسی" 
سازمان جهاددانشگاهی یزد معرفی شدند

با همکاری جهاددانشگاهی همدان؛
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اولیــن رویداد نــت تلنت 
)فرزام( با حضور بیش از 200 
نفر از عالقه مندان به کسب و 
کارهای اینترنتی ششم بهمن 
ماه در جهاددانشگاهی واحد 

اصفهان برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی واحد اصفهان،  

معاون آموزشی این واحد ضمن اعالم این خبر گفت: کسب و کارهای 
اینترنتــی در مقابل کســب و کارهای ســنتی این روزهــا از اهمیت 
ویژه برخوردار شــده اســت و پرداختن به آن می تواند یکی از وظایف 

مجموعه های جهاددانشگاهی در سراسر کشور باشد. 
احمد مکاری بیان کرد: هدف از برگزاری این رویداد همانطور که از اسم 
آن پیدا است معرفی افراد دارای استعدادی می باشد که کسب و کارهای 

اینترنتی موفق در ایران راه اندازی کرده اند.
در ادامه نشست علی حاج محمدی موســس و بنیانگذار سایت همیار 
وردپرس به عنوان اولین تجربــه موفق گفت: هیچ گاه از فضای مجازی 

انصراف ندهید و از کسب و کار در آن نا امید نشوید.
وی افزود: نباید انتظار داشت که با کسب و کارهای اینترنتی یک شبه 

پولدار شد بلکه این روند آرام آرام 
و با توانایی فرد پیشــرفت خواهد 

کرد.
محمد زاهــدی بنیان گذار ایونت 
سنتر به عنوان دومین تجربه بیان 
کرد: نباید مســأله کسب و کار به 
قدری بزرگ باشــد که نشود آن 
را جمع و جور کرد. تفکر عمیق و 
چند جانبه در مورد یک موضوع، 
صحبت با مشتری ها در فضای مجازی و شــناخت آن ها تا آنجایی که 
بتوانی برایشان هدیه بخری، شناخت دغدغه ها، احتیاجات و مشکالت 
در فضای وب و همخوانی مسأله و راه حل از نکات دیگری است که باید 

در کسب و کار اینترنتی به آن ها توجه کرد.
محمدرضا آذین مدیر سامانه رویدادی اصفهان فا به عنوان سومین تجربه 
گفت: ایده شروع هر کسب و کاری زمانی به وجود می آید که در آن زمینه 

دغدغه از سمت کارآفرین وجود داشته باشد.
وی کسب و کار اجتماعی را آینده کسب و کار در ایران دانست و گفت: 

باید در این زمینه همه فعال باشند تا در آینده با مشکل مواجه نشوند.
در این همایش کارآفرین و مؤسس خبر فارسی؛ جست وجوگر قدرتمند 
اخبار در ایران و موسس وب سایت سفرهای علی بابا نیز حضور داشتند. 

آیین اختتامیه دوره آموزشــی 
کمک پرستاری یکســاله، 13 
بهمن ماه مصــادف با دهه فجر و 
والدت حضرت زینب )س( )روز 
پرستار( در سالن همایش کتابخانه 

امام خمینی)ره( برگزار شد.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشــگاهی اســتان قزویــن، 
این همایــش با حضــور 111 نفر از 

فارغ التحصیالن دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله، مربیان، مسووالن 
استانی جهاددانشگاهی و معاونت درمان و اصحاب رسانه برگزار شد. 

این همایش با سخنرانی فرشاد پیله چی معاون آموزشی جهاددانشگاهی 
قزوین، در خصوص نحوه شکل گیری دوره آموزشی مذکور و روند اجرایی آن 
آغاز و با سخنرانی مهندس کیا مدیرکل دفتر نیازسنجی و پروژه یابی آموزشی 

جهاددانشگاهی، در خصوص چگونگی جذب و شرایط دوره، ادامه یافت. 

مهندس کیا در سخنان خود از تالش 
برای رایزنی جهت برگــزاری آزمون 
اســتخدامی در ســال 95 برای فارغ 

التحصیالن این دوره خبر داد.
پیله چی نیــز در حاشــیه برگزاری 
همایش اعالم کرد: این دوره آموزشی 
به مدت 1380 ساعت )300 ساعت 
تئــوری و عملــی و 1080 ســاعت 
بیمارستانی( در طی یکسال و در 13 
گروه برای 118 نفر برگزار شد که طی 

آن 111 نفر فارغ التحصیل گردیدند.
وی از برگزاری آزمون نهایی تئوری و عملی به صورت حضوری و آنالین 
)تصویری( برای دوره مذکور خبر داد و خاطر نشان کرد: جهاددانشگاهی 
واحد استان آمادگی دارد با هماهنگی دستگاه های اجرایی استان نسبت به 

برگزاری دوره های آموزشی مهارت محور و اشتغال زا اقدام نماید.
در پایان با حضور مسووالن مربوطه، از اساتید دوره تجلیل به عمل آمد.

 اولین رویداد نت تلنت )فرزام( در اصفهان برگزار شد

آیین اختتامیه دوره آموزشی کمک پرستاری یکساله
 جهاددانشگاهی قزوین برگزار شد

به همت معاونت آموزشی جهاددانشگاهی واحد اصفهان:
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توسط جهاددانشگاهی واحد کردستان؛

دوره آموزشی مددجویان اداره کل 
زندان های استان برگزار شد 

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد کردستان، دوره 
آموزشــی بازار محور توســط معاونت آموزش جهاددانشــگاهی 

کردستان برای مددجویان اداره کل زندان های استان برگزار شد. 
 این دوره آموزشی در آبان و بهمن ماه سال جاری در زندان های استان 

با حضور 2 هزار نفر از مددجویان زندان های کردستان برگزار شد.
گفتنی است، با توجه به درخواست اداره کل زندان ها و در نظر گرفتن 
توانایی های اســتان این دوره ها در گروه کشاورزی که شامل دوره 
پرورش گل و گیاه زینتی، پرورش شتر مرغ، کشت دانه های روغنی، 

پرورش ماهی و ... می شود، برگزار گردید.

برگزاری دوره آموزشی »مالیات 
بر ارزش افزوده« به همت 

جهاددانشگاهی خراسان جنوبی 
به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی خراسان جنوبی، به همت 
جهاددانشگاهی خراسان جنوبی کارگاه » مالیات بر ارزش افزوده« ، 25 
بهمن ماه با حضور 250 نفر برای کارکنان آموزش پرورش، اداره صنعت 
و معدن و تجارت، اداره منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، اصناف و عموم 

مردم در سالن مفتح آموزش پرورش شهرستان بشرویه برگزار شد.
مجتبی ابراهیمی، مدیر آموزش و برنامه ریزی جهاددانشــگاهی 
خراســان جنوبی هدف از برگزاری این دوره  را آشنایی کارکنان 
مراکز اقتصادی، صنوف، کارکنان دستگاه های اجرایی، دانشجویان 

و اقشار مختلف مردم با قانون مالیات بر ارزش افزوده عنوان کرد.

معاون آمــوزش جهاد دانشــگاهی 
کردســتان گفت: آزمون مهارت های 
هفتگانه کارمندان دولت با حضور 400 نفر 
از کارمندان دولت در مریوان برگزار شد. 

به گــزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی 
کردستان، مهندس ســیروان صیدی اضافه 
کرد: این آزمون23 تا 27 بهمن ماه در مراکز 

آموزشی جهاددانشگاهی شهرستان مریوان 
با حضور 400 نفر از پرسنل ادارات شهرستان 

مریوان برگزار گردید.
وی خاطرنشــان کرد: به افرادی که در این 
آزمون شــرکت کرده اند پــس از موفقیت 
گواهینامه معتبر از طــرف مرکز آموزش و 
پژوهش های توســعه و آینــده نگری اعطا 

می شود.

نشست بررسی آسیب ها و نقاط قوت و ضعف دوره های دکترای 
پژوهش محور جهاددانشــگاهی با حضور معاون آموزشی و 
مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش در محل ساختمان 

شماره دو این نهاد برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، در این نشست ابتدا دکتر 
کالنتری مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توســعه آموزش به ارایه گزارش 
مختصری از دوره های دکترای پژوهش محور پرداخت و گفت: از 154 
دانشجوی دکترای پژوهش محور 20 دانشجو دفاع نموده اند و تا پایان 

سال جاری 10 نفر دیگر نیز از تز خود دفاع می کنند.
وی افزود: این دانشجویان 81 پروژه کارفرمایی و 17 پروژه مصوب دفتر 

مرکزی جهاددانشگاهی را در دست اجرا دارند و تاکنون بیش از 100 
مقاله ISI و علمی پژوهشی از نتایج کار خود به چاپ رسانده اند.

مدیرکل دفتر برنامه ریزی و توسعه آموزش گفت: برای 
سال آینده یک پژوهشگاه و 6 پژوهشکده این نهاد با 

ظرفیت 54 دانشجو، تقاضای دکترای پژوهش محور نموده اند که روند 
اجرای آن با وزارت علوم، تحقیقات و فناوری در دست پیگیری است.

در ادامه جلســه هر یک از معاونان پژوهشی آموزشــی پژوهشگاه ها و 
پژوهشــکده ها به ارایه نظرات خود پرداختند و ضمن تاکید بر اهمیت 
اجرای دوره های دکترای پژوهش محور برای جهاددانشگاهی در تربیت 
دانشجویان به عنوان پژوهشگر و محققان طرح های پژوهشی کاربردی، 
اعم از تقویت توان علمی اعضای هیات علمی، رشد و ترقی پژوهشکده های 
مجری، اعتبار بخشی بیشتر به پژوهشکده ها و ... بر لزوم همکاری معاونت 
آموزشی و پژوهشی جهاددانشگاهی در حل مسایل و موانع پیش روی 

پژوهشکده ها جهت توسعه دوره های مذکور تاکید نمودند.
در پایان دکتر هاشمی معاون آموزشی جهاددانشگاهی به جمع بندی 
موضوعات جلسه پرداخت و گفت: ما با اهتمام هر چه بیشتر این موضوع 
را از طریق وزارت علوم، تحقیقات و فناوری پیگیر خواهیم شــد و با 
نظر رییس جهاددانشگاهی و برگزاری جلسه با معاون پژوهش 
و فناوری در هفته آینده، مســایل و مشکالت را بیشتر 

بررسی نموده و راه  حل های الزم را ارایه می کنیم.

حضور 400 نفر از کارمندان دولت در آزمون آنالین معاونت آموزش 
جهاددانشگاهی کردستان 

نشست هماهنگی پژوهشگاه ها و پژوهشکده های جهاددانشگاهی 
مجری دوره های دکترای پژوهش محور برگزار شد

اخبار کوتاه



   75

پیام جهـاد | شماره 160
بهمن ماه 1395

w w w . a c e c r . a c . i r

آموزشـــی

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی کردستان،  پیرو قرارداد منعقده 
با مدیر کل پست استان، جهاددانشگاهی کردستان مسوول برگزاری دوره 
آموزشی آشنایی با توزیع مرسوالت پستی پرسنل اداره کل پست استان شد. 
مهندس سیروان صیدی معاون آموزشی این واحد گفت: این دوره آموزشی 

14بهمن ماه در ســاختمان مرکزی جهاددانشگاهی استان کردستان با 
حضور 117 نفر از پرسنل اداره کل پست استان برگزار شد.

گفتنی است، مرادی مدیر کل پست استان از این دوره آموزشی بازدید و از 
خدمات آموزشی جهاددانشگاهی کردستان تقدیر و تشکر نمود.

دوره آموزشی »الزاماتHSE پیمانکاران« در 
جهاددانشگاهی اردبیل برگزار شد

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان اردبیل، محمد 
علیزاده مدیر مرکز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2 جهاددانشگاهی 
اردبیل از برگــزاری دوره  آموزشــی»الزامات HSE پیمانکاران« برای 
مهندسان ناظر، کارشناسان و مسووالن شرکت های پیمانکاری خبر داد.

محمد علیزاده با اعالم این خبر افزود: ایــن دوره با همکاری آموزش 
شرکت گاز استان اردبیل و با هدف کســب آگاهی از مفاهیم و اصول 
HSE، مسوولیت های حقوقی و قراردادی این سیستم مدیریت، عوامل 

زیان آور محیط کار، الزامات زیست محیطی، مجوزهای انجام کار و انواع 
حریق برگزار شد.

وی تصریح کرد: دوره آموزشی الزامات HSE پیمانکاران به مدت 24 
ساعت در مركز آموزش تخصصی کوتاه مدت شماره 2 جهاددانشگاهی 
اردبیل برگزار گردید و به شرکت کنندگان پس از اخذ نمره قبولی در 

آزمون پایان دوره، گواهینامه آموزشی اعطا می شود.

توسط جهاددانشگاهی همدان صورت گرفت؛

برگزاری دوره آموزشی مباحث حقوقی 
ویژه شهرداران استان

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد همدان، دوره 
آموزشی مباحث حقوقی ویژه شهرداران تمام شهرهای استان با 
همکاری معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری 
اســتان همدان، 7 بهمن ماه در مرکز آمــوزش کارکنان دولت 

جهاددانشگاهی همدان برگزار شد.
در ابتدای این دوره قاضی سعید گلستانی معاون قضایی و معاون 
اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری همدان توضیحاتی 
در خصوص اهمیت آموزش و آشنایی با مباحث حقوقی، در زمینه 

اجرای مناسب قوانین و مقررات داد.
آمنه فرهادی مدیر اجرایی آموزش جهاددانشگاهی همدان هدف 
از برگزاری این دوره آموزشی را پیشگیری از تشکیل پرونده های 

قضایی علیه مدیران و شهرداران عنوان کرد.

جهاددانشگاهی کردستان دوره آموزشی آشنایی با توزیع مرسوالت پستی برگزار کرد

انعقاد قرارداد آموزشی بین جهاددانشگاهی واحد همدان و اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان 

برگزاری کارگاه آموزش کارآفرینی برای مددجویان کمیته امداد در جهاددانشگاهی ایالم

از سوی سازمان نظام مهندسی ساختمان استان صورت گرفت؛
اعطای مجوز برگزاری دوره های تخصصی  - حرفه ای به سازمان جهاددانشگاهی تهران

به گزارش روابط عمومي جهاددانشگاهي واحد استان همدان، به منظور 
برگزاری دوره های آموزشــی کارکنان تامین اجتماعی نیروهای مسلح، 
قراردادی بين اكبر اسدي رییس جهاددانشگاهي همدان و رضا گودرزی 
از اداره کل تامین اجتماعی نیروهای مسلح استان همدان به مدت 60 روز 

منعقد شد.
استرس شغلی و بهداشت روانی در محیط کار، مدیریت دانش، آشنایی با امور 

نگارش، تکنیک های خالقیت عناوین دوره های این قرارداد آموزشی است.
در پایان این دوره ها، با برگزاری آزمون، گواهینامه پایان دوره توســط 
جهاددانشــگاهی واحد اســتان همدان برای شــرکت کنندگان صادر 
خواهد شد.شگاه صنعتی بیرجند نیز از افتتاح سازمان دانشجویان در این 
دانشگاه ابراز خرسندی کرد و گفت: دانشگاه آمادگی دارد تا فعالیت های 

جهاددانشگاهی را در این واحد مورد حمایت قرار دهد.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحد استان ایالم، به همت 
معاونت آموزشی این واحد، کارگاه آموزش کارآفرینی برای مددجویان 

کمیته امداد امام خمینی)ره( استان ششم بهمن ماه برگزار شد.
در این کارگاه آموزشی که با حضور جمعی از مددجویان کمیته امداد امام 
خمینی)ره( این استان برگزار شد، مهندس کیا مدیر کل دفتر نیازسنجی 
و پروژه یابی آموزشی جهاددانشگاهی با اشــاره به زندگی نامه تعدادی از 
کارآفرینان موفق در کشور، اظهار کرد: نوشتن آرزوها و اهداف اولین قدم 

مهم به سمت دست پیدا کردن به آنهاست.
وی با بیان اینکه نوشتن اهداف، خط سیر شما را به سمت موفقیت ایجاد 
می کند، گفت: هرچه تمرکز بیشتری روی اهدافتان داشته باشید، احتمال 

بیشتری هست که به آنها دست پیدا کنید.
گفتنی است، تعاریف و مفاهیم کارآفرینی، انواع کارآفرینی، مهارت های 
کارآفرینی و فرهنگ کارآفرینی از جمله مباحث مطرح شده در این کارگاه 

آموزشی بود.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی تهران، سازمان نظام 
مهندسی ساختمان استان طی نامه ای با عنایت به مصوبه کمیسیون 
آموزش و پژوهش مجوز برگزاری دوره های تخصصی-  حرفه ای )غیر 

اجباری(را برای اعضای سازمان نظام مهندسی ساختمان استان تهران 
به سازمان جهاددانشگاهی تهران اعطا کرد.

این مجوز به مدت یکسال دارای اعتبار است.
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در دومین جلسه ستاد ساماندهی و حمايت از مشاغل خانگي که 18 بهمن 
ماه در سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري کشور برگزار 
شد، مقرر گرديد تا کميته کارشناسي ستاد مشاغل خانگي با حضور 
دستگاه هاي اجرايي ذيربط در سازمان تجاري سازي فناوري و اشتغال 
دانش آموختگان جهاددانشگاهی تشــکيل شود و دستگاه ها نظرات 

تکميلي خود را در مورد اين مدل ارایه نمايند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی، دومین جلسه ســتاد ساماندهي و 
حمايت از مشــاغل خانگي با حضور دکتر منصوري معاون توسعه کارآفريني و 
اشــتغال وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعي، نامور مطلق معاون صنايع دســتي 
سازمان ميراث فرهنگي، دکتر بيجندي ريیس سازمان تجاري سازي فناوري و 
اشتغال دانش آموختگان )ستفا( جهاددانشگاهی، امامدادي دبير ستاد ساماندهي 
و حمايت از مشاغل خانگي  وزارت کار، تعاون و رفاه اجتماعی و نمايندگان تمام 
دستگاه هاي اجرايي در محل سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي 

و گردشگري کشور برگزار شد.
در اين جلسه مدل اجرايي الگوي توســعه مشاغل خانگي توسط 
سازمان تجاري سازي فناوري و اشــتغال دانش آموختگان )ستفا( 

ارایه و تشريح شد و پس از اســتماع نظرات اعضاي حاضر در جلسه مقرر شد تا 
کميته کارشناسي ستاد مشاغل خانگي با حضور دستگاه هاي اجرايي ذيربط در 
این سازمان تشکيل شود و دستگاه ها نظرات تکميلي خود را در مورد اين مدل 

ارایه نمايند.
گفتنی است، اين مدل در سه فاز طراحي شده که فاز اول اجرايي آن از اوايل سال 
آينده توسط واحدهاي استاني جهاددانشگاهي در شش استان کردستان، البرز، 
گلستان، خراسان رضوي، خراسان شمالي و لرستان به صورت پايلوت و سپس در 

ساير استان ها اجرا خواهد شد.
در اين مدل اجرايي، ساختار اجرايي طرح، فرآيند اجراي طرح، نقش دستگاه هاي 
اجرايي در پياده سازي طرح، جايگاه جهاددانشگاهي و نحوه نظارت بر اجراي طرح 

ارایه مي گردد.
شناســايي ظرفيت ها، مزيت ها و امکانات موجود، جلب مشــارکت فعاالن و 
اشــخاص حقيقي و حقوقي بخش خصوصي و غيردولتي که توان مشــارکت 
در اجراي الگوي توسعه مشاغل خانگي را دارند و همکاري تمام دستگاه هاي 
اجرایی،  توانمند ســازي، ارایه آموزش ها و مشــاوره هاي مورد نياز به مشاغل 
خانگي و نحوه اتصال به بازار محصوالت خانگي از نــکات مهم و کليدي مدل 

اجرايي طرح مي باشد. 

مسوولیت تشکیل کمیته کارشناسی ستاد مشاغل 
خانگی به سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال 

دانش آموختگان واگذار شد 

   76
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همزمان با ایام دهه مبارک فجر 
ساختمان جدید مرکز رشد 
واحدهای فناور شهرســتان 
کنگاور با حضــور مهندس 
ایزدی فرماندار این شهرستان، 
اعضــای شــورای اداری، 
مهندس بادکو رییس سازمان 
کرمانشاه،  جهاددانشگاهی 
دکتر خان احمدی سرپرست 

پارک علم و فناوری کرمانشاه و جمعی از مدیران افتتاح شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری کرمانشاه، مهندس علیرضا 
ایزدی با بیان اینکه اعتقاد راســخ و ایمان قلبی به فعالیت ها و اقدامات 
مجموعه پارک علم و فناوری دارم، گفت: باید به نیروهای جوان اعتماد 

کنیم همچون انقالب و جنگ که با اعتماد به آنها اداره شد.
وی در ادامه با اشاره به اینکه برخی از این طرح ها تحول آفرین هستند، 
گفت: درجامعه ســنتی ما که مقاومت ها در مقابل فناوری زیاد است 

ساخت و فروش محصوالی فناورانه باید با حمایت انجام بگیرد.
فرماندار کنگاور در پایــان با اعالم آمادگی حمایت از مرکز رشــد این 
شهرســتان و واحد های فناور تحت حمایت این مرکز گفت: لیســت 
محصوالت وارد بازار شــده واحدهای فناور را اعــالم کنید تا به ادارات 

شهرستان جهت خرید اعالم گردد.
در ادامه این مراسم رییس ســازمان جهاددانشگاهی کرمانشاه با بیان 
اینکه این نهاد همواره تالش دارد تا به مســایلی در اســتان ورود پیدا 
کند که دغدغه جامعه است، گفت: پارک علم و فناوری در بیش از یک 
دهه فعالیت خود توانسته است شرکت های بسیاری را جذب و از آن ها 

حمایت کند. 

مهندس بهــرام بادکــو در ادامه 
تصریح کرد: به مرحله ای رسیده 
ایم که تسهیالت و خدمات ارایه 
شده توسط مراکز رشد پارک علم 
و فناوری منجر به بلوغ شرکت های 
دانش بنیان شده است و این روند 
می تواند در تحقق اهداف اقتصاد 
دانش بنیان نقش بزرگی ایفا کند.

وی با بیــان اینکه پــارک علم و 
فناوری کرمانشاه در حال راه اندازی اولین شتابدهنده خصوصی خارج 
از پایتخت کشــور  با نام تیک اســت، گفت: هم اکنون با ارایه مدلی از 

فعالیت های خود در جهت توسعه فناوری در استان تالش می کنیم.
همچنین دکتر معصومه خان احمدی سرپرســت پارک علم و فناوری 
کرمانشاه خاطرنشان کرد: در یک دهه فعالیت مرکز رشد و پارک علم 
و فناوری کرمانشاه بیش از 450 شــرکت از حمایت های این مجموعه 

استفاده کرده اند.
وی ادامــه داد: هم اکنون هفت مرکز رشــد شهرســتانی و دو کانون 
شکوفایی خالقیت در حال خدمات رســانی به همه صاحبان ایده در 

سراسر استان هستند.
دکتر خان احمدی تصریح کرد: نیازمند حمایت مسووالن برای پیشبرد 

برنامه ها و توسعه فناوری در شهرستان ها هستیم.
سرپرست پارک علم و فناوری کرمانشاه با بیان اینکه 1060 شغل توسط 
واحدهای فناور در استان ایجاد شده است، گفت: پتانسیل بسیار خوبی 

در رفع بیکاری و ایجاد اشتغال درگسترش واحد های فناور وجود دارد.
گفتنی است در پایان این مراسم، مسووالن از نمایشگاهی که با حضور 
17 واحد فناور تحت حمایت این مرکز رشــد برپا شــده بود، بازدید 

کردند.

دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان سازمان 
جهاددانشگاهی یزد با همكاري اداره كل استاندارد این استان، 
تهيه و تدوين استاندارد زيلو را در دستور کار خود قرار می دهد.

به گزارش روابط عمومی سازمان جهاددانشگاهی يزد، دفتر تجاری سازی 
فناوری و اشتغال دانش آموختگان جهاددانشگاهی استان در راستای 
اهداف مشخص شده در اساســنامه جهاددانشگاهی و عمل به رسالت 
خود در جهت تبلیغ و ترویج فرهنگ و هنر اسالمی و نیز ارایه خدمات 
علمي و فنی در زمینه های مختلف، با درک نیاز موجود در مورد زيلو و 
سامان دهی به بازار نوپای این محصول برای اولین بار در کشور اقدام به 

تهيه و تدوین استاندارد برای زیلو كرده است.

در همين راستا اولین جلسه کمیسیون فنی استاندارد در محل سازمان 
جهاددانشگاهی استان با حضور كارشناسان سازمان استاندارد و  سازمان 
ميراث فرهنگي، صنایع دستی و گردشگري اســتان يزد و تعدادي از 
كارشناسان حوزه نســاجي و اساتید هنر، صنایع دســتی و نساجی از 
دانشگاه علم و هنر جهاددانشگاهی و دانشــگاه آزاد اسالمي واحد یزد 

برگزار و در خصوص پیش نویس تهیه شده تبادل نظر شد. 
گفتنی است، تدوین استاندارد برای زیلو به عنوان یکی از قدیمی ترین 
صنایع دستی کشورمان که خاستگاه آن را به کویر یزد و شهرستان میبد 
نسبت داده اند، در کنار تالش هایی که در سالیان اخیر در جهت احیای 
این هنر صنعت بی بدیل صورت گرفته اســت، امری الزم و ضروری به 

حساب می آید.

ساختمان جدید مرکز رشد واحدهای فناور شهرستان کنگاور افتتاح شد

استاندارد هنر و صنعت »زیلو« تهیه و تدوین می شود

همزمان با ایام دهه فجر؛ 

به همت دفتر تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان سازمان جهاددانشگاهي یزد؛
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مدیر تجاری سازی فناوری 
و اشــتغال جهاددانشگاهی 
اســتان کردســتان گفت: 
برگزیدگان جشنواره ایده های 
برتر کسب و کار مورد حمایت 
مرکز رشــد این نهــاد قرار 

می گیرند.

بــه گــزارش روابــط عمومــی 
جهاددانشگاهی کردستان، مجید 
آوج با اشاره به برگزاری جشنواره 
ایده هــای برتر کســب و کار در 

سنندج، اظهار داشت: شناسایی، ارزیابی، تشویق و حمایت از صاحبان 
ایده های خالقانه کسب و کار با رویکرد تجاری سازی نوآوری ها و تبدیل 
ایده های تجاری به فرصت های کسب و کار از مهمترین اهداف برگزاری 

این جشنواره است.
وی افزود: ایجــاد تعامل میان ایده پــردازان، کارآفرینان و ســرمایه 

گذاران، ترویج فرهنگ کارآفرینی 
و نوآوری، فراهــم نمودن زمینه 
ایجاد کســب و کارهــای دانش 
بنیان و حرکت در راستای تحقق 
دانشــگاه های کارآفرین از دیگر 
اهداف جشــنواره ایده های برتر 

کسب و کار می باشد.
مدیر تجاری ســازی فنــاوری و 
اشــتغال جهاددانشگاهی استان 
کردســتان، یادآور شد: جشنواره 
ایده های برتر کســب و کار برای 
دومین بار اســت که در اســتان 
کردستان همزمان با اولین همایش ملی اشــتغال دانش بنیان برگزار 

می شود.
وی ادامه داد: برگزیدگان جشنواره عالوه بر دریافت جایزه می توانند از 
مزایا و حمایت های مرکز رشد واحدهای فناور جهاددانشگاهی کردستان 

بهره مند شوند.  

آیت اهلل حســینی همدانی 
در بازدیــد از مجموعــه 
پارک علم و فنــاوری البرز و 
مجتمع تحقیقاتی شــهدای 
جهاددانشگاهی، این مجموعه 
را گواهی بر دستاوردهای نظام 
مقدس اسالمی دانست که به 
برکت رشادت ها و تالش های 
جوانان ملــت در عرصه های 

مختلف رخ داده است و بر پاسداری و حفاظت از آن تاکید کرد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری البرز، آیت اهلل حســینی 
همدانی نماینده ولی فقیه و امام جمعه اســتان البرز،  پس از برگزاری 
جلسه ای با مهندس ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز، از مجموعه 
پارک علم و فناوری و مجتمع تحقیقاتی شهدای جهاددانشگاهی در این 

استان بازدید کرد.
در ایــن برنامه، وی از برخی شــرکت های فناور عضــو در پارک نظیر 

زرین کوه، سامانه های پیشرفته 
نانو ارتباط )ســپنا( و نوران سازه 
رهاورد آویژه، پژوهشکده گیاهان 
دارویی، آزمایشــگاه ها و نیز خط 
تولیــد داروی گیاهــی درمــان 
بیماری آلزایمر ملیتروپیک، مرکز 
دکل هــای حفاری واحــد علم و 
صنعت، مرکز رشد فارم حیوانات 
آزمایشــگاهی پژوهشگاه رویان، 
مرکز تخصصی ماشین های الکتریکی واحد خواجه نصیرالدین طوسی 

بازدید کرد.
آیت اهلل حسینی همدانی این مجموعه را گواهی بر دستاوردهای نظام 
مقدس اســالمی دانست که به برکت رشــادت ها و تالش های جوانان 
ملت در عرصه های مختلف رخ داده است و بر پاسداری و حفاظت از آن 
تاکید کرد و در ادامه افزود:  اگر توجه به درون شود، می توانیم منشا خلق 
آثار ارزشمندی در علم و فناوری باشــیم و این مهم نیاز به باور مردم و 

مسووالن دارد که به نتیجه برسیم که ما می توانیم.  

فعالیت های جهاددانشگاهی گواهی 
بر دستاوردهای نظام مقدس اسالم است

حمایت مرکز رشد جهاددانشگاهی کردستان 
از برگزیدگان جشنواره ایده های برتر کسب و کار

نماینده ولی فقیه در البرز:



   79

پیام جهـاد | شماره 160
بهمن ماه 1395

w w w . a c e c r . a c . i r

تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

به منظور گسترش همکاری های مشترک، تفاهم نامه ای میان 
یوســف گرجی مهلبان رییس پارک علم و فناوری استان و 
محمدحسین فائزی رییس جهاددانشگاهی قزوین سوم بهمن 

ماه به امضا رسید.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشگاهی استان قزوین، این تفاهم نامه 
با هدف تقويت و توسعه همکاری ها، رفع نيازهاي طرفين در حوزه های 
مختلف کاري با استفاده از ظرفیت ها و امكانات متقابل براي بهره برداری، 
تقویت بهتر توانمندی ها و فرصت های کاري و منابع موجود دوطرف به 

مدت 2 سال منعقد شد.
طی این تفاهم نامه همكاري تخصصی و اجرايــی در زمینه های فنی، 

پژوهشی، آموزشی، فرهنگی، رسانه ای و نيز ساير توانایی های دوطرف 
با توجه به تمام امكانات و ظرفیت هاي موجود در نظر گرفته شده است.

تعامالت رسانه ای با استفاده از ظرفيت خبرگزاری های جهاددانشگاهی، 
تعامالت آموزشی در حوزه آموزش های تخصصی کوتاه مدت با استفاده 
از ظرفيت طرفين، اســتفاده مناسب شرکت های مســتقر در پارک از 
خدمات درمانی مراکز پزشــكی جهاددانشگاهی، بهره مندی کارکنان 
پارک به همراه اعضــاي درجه 1 خانواده آن ها و اعضاي شــرکت های 
مســتقر در پارک از تخفيف 30 درصدی دوره های آموزشی عمومی و 
20 درصدي دوره های آموزشی تخصصی در مراکز آموزش کوتاه مدت 
جهاددانشگاهی از جمله زمینه های همکاری مشترک در نظر گرفته شده 

در این تفاهم نامه است.

مراسم انعقاد تفاهم نامه 
بین پــارک علم و فناوری 
البرز و موسسه تحقیقات 
خــاک و آب جهــت راه 
اندازی و ایجاد مرکز رشد 
تخصصی در محل موسسه 
تحقیقات خاک و آب، 18 

بهمن ماه برگزار گردید.

به گزارش روابط عمومی پارک 
علم و فناوری البرز، در این مراسم مهندس ربانی رییس پارک علم و فناوری 
البرز، دکتر بازرگان رییس موسسه تحقیقات خاک و آب، دکتر نوری رییس 
گروه مراکز رشد و شرکت های دانش بنیان سازمان تات )تحقیقات، آموزش 

و ترویج( وزارت جهاد کشاورزی و هیات همراه حضور داشتند.
مهندس ربانی رییس پارک علم و فناوری البرز ضمن تمجید از عقد تفاهم 
نامه وزارتخانه های عتف و جهاد کشاورزی در راستای تاسیس مراکز رشد 
تخصصی کشاورزی در کشور اعالم کرد: در حال حاضر 4 مرکز تحقیقاتی 
وزارت جهاد کشاورزی مســتقر در اســتان جهت راه اندازی مرکز رشد 
درخواست خود را ارایه دادند که 3 درخواست دیگر در حال مذاکره و بررسی 

اولیه شرایط است.
وی با تاکید بر گسترش هم افزایی و همکاری سازمان ها با یکدیگر افزود: 
پارک علم و فناوری البرز پس از بررسی از راه اندازی سامانه های فناوری مانند 

مرکز رشد، کانون شکوفایی خالقیت، مرکز نوآوری و ... حمایت می کند. 
رییس پارک علم و فناوری البرز با تاکید بر نقــش اقتصاد دانش بنیان به 

عنوان اقتصادی پویا درکشور 
ادامــه داد: خوشــبختانه در 
کشــور قوانین مناســبی در 
زمینــه اقتصاد دانــش بنیان 
وجود دارد که به طور پیوسته 
مورد بازنگری قــرار گرفته و 
بروز رســانی می شود. مسلما 
عقد چنین تفاهــم نامه هایی 
در راســتای اقتصــاد دانش 
بنیان و برای حمایت از بخش 

خصوصی صورت می پذیرد.
وی با اشــاره به حمایت آیت اهلل حســینی همدانی نماینده ولی فقیه در 
استان و امام جمعه کرج از مبحث اقتصاد دانش بنیان در استان اعالم کرد: 
تمام دستگاه های نظارتی و اجرایی استان در این مورد هم راستا و همگام 

می باشند.
در ادامه دکتر بازرگان رییس موسســه تحقیقات خــاک و آب نیز با ارایه 
گزارشی از عملکرد موسسه بیان داشت: این موسسه 28 شعبه استانی فعال 
دارد که از میان آن ها 10 شرکت فناور و دانش بنیان توسط اعضای هیأت 

علمی تاسیس شده که 2 شرکت آن در موسسه مرکزی است.
وی ادامه داد: از موسسه تحقیقات خاک و آب تا کنون 14 دانش فنی ثبت 
شده است که در سال 94 ســه مورد از آن ها به فروش دانش مذکور منجر 

شده است.
در پایان دو طرف اظهار امیدواری نمودند در آینده نزدیک شاهد افتتاح این 

مرکز با حضور مقامات ملی و استانی باشند.

تفاهم نامه همکاری بین وزارت جهاد کشاورزی و پارک علم و فناوری 
استان البرز منعقد شد

انعقاد تفاهم نامه همکاری مشترک میان پارک علم و فناوری و 
جهاددانشگاهی قزوین

با محوریت راه اندازی مرکز رشد تخصصی در موسسه تحقیقات خاک و آب؛



   80

پیام جهـاد | شماره 160
بهمن ماه 1395

w w w . a c e c r . a c . i r

تجاݤرݤیݤ ساݤزݤیݤ فناݤوݤرݤیݤ وݤ 
اݤشتغاݤلݤ دݤاݤنشݤ آݤموݤختگاݤنݤ

رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان گفت: دانش آموختگان 
به عنوان بخش عظيم سرمايه هاي انساني كشور مي توانند در 
امر توسعه مشاغل جديد و نوسازي بسياري از مشاغل كهنه 

و كم بازده پيشگام باشند.

به گزارش روابط عمومی جهاددانشــگاهی واحــد اصفهان، محمود 
مرآثی اظهار کرد: در راستای ایجاد شرایط الزم برای توسعه اشتغال 
مولد و پایدار در بخش تعاون برای اقشــار جامعه و بــه ویژه دانش 
آموختگان، تفاهم نامه همکاری میان این واحد توسط زیر مجموعه 
خود سازمان تجاری سازی فناوری و اشتغال دانش آموختگان )ستفا( 
و معاونت امور رفاه وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی منعقد شــده 

است.
رییس جهاددانشــگاهی واحد اصفهان به خدمات جهاددانشگاهی 
به شــرکت های دانش بنیان اشــاره کرد و گفت: جهاددانشگاهی با 
برگزاری کارگاه ها و دوره های آموزشــی و توانمندسازی متقاضیان 
راه اندازی شرکت های تعاونی و همچنین صاحبان و نیروهای عضو 
شرکت های تعاونی موجود به شرکت های دانش بنیان خدمات ارایه 

می دهد.
وی ادامه داد: استفاده از هسته های مشاوره و راهنمای شغلی سازمان 
ستفا و معرفی نفرات به پارک ها و مراکز رشد جهاددانشگاهی و سایر 
نهادهای مرتبط از جمله دیگر خدمات جهاددانشگاهی به شرکت های 

دانش بنیان است.
رییس جهاددانشــگاهی واحد اصفهان اظهار کرد: دانش آموختگان 
به عنوان بخش عظيم سرمايه هاي انساني كشــور مي توانند در امر 
توسعه مشاغل جديد و نوسازي بســياري از مشاغل كهنه و كم بازده 

پيشگام باشند.
وی اضافه کرد: جهاددانشــگاهي با توجه به اهميت اين گروه خاص 
و به پشتوانه انگيزه و شــناخت خود از فرآيندهاي مرتبط با اشتغال 
نظير آموزش، فرهنگ سازي، توسعه محصوالت و فرايندهاي جديد و 
اجراي طرح هاي اقتصادي و صنعتي و براي انتخاب شيوه حضور موثر 

در عرصه اشتغال، اقدام نموده است.
محمود مرآثی به توانمندي هاي این ســازمان اشاره کرد و ادامه داد: 
عرضه خدمات پژوهشي، آموزشي و اطالع رساني به دانش آموختگان 
دانشــگاهي، عرضه خدمات علمي و مشاوره اي توســعه اشتغال به 
سازمان ها و نهادهاي كشور، عرضه راهكارهاي علمي و اجرايي توسعه 
اشــتغال در تدوين برنامه ها و سياســت هاي كالن كشور، تعريف و 
تدوين راهكارهاي اجرايي توسعه ی اشتغال، تدوين طرح هاي تيپ 
شغلي نوآورانه، گسترش زمينه هاي اشــتغال در حوزه IT، مديريت 
و اجراي طرح هاي كالن در حوزه اشــتغال، برگــزاري همايش ها، 
ســمينارها و كارگاه هاي مرتبط با اهداف و سياست هاي سازمان، 
اجراي طرح هاي اشتغال زا و پيش بيني ساز و كارهاي مناسب جهت 
تجاري سازي فناوري از پتانسیل های موجود در جهاددانشگاهی در 

حوزه اشتغال محسوب می شود.
وی اضافه کرد: مديريت و راهبري واحدهاي فناور و شــركت هايي 
متقاضي استقرار در مراكز رشد، پارك هاي علم و فناوري، مديريت و 
راهبري تمام امور اقتصادي و سرمايه گذاري مرتبط با شركت هاي و 
موسسات جهاددانشگاهي و همچنين امور مربوط به صادرات ) صدور 
خدمات، محصوالت و دانش فني و همچنيــن انتقال فناوري( نیز از 
توانمندی های سازمان در حوزه اشــتغال بر پایه اقتصاد دانش بنیان 

به حساب می آید.

 دانش آموختگان در توسعه مشاغل جدید پیشگام باشند

رییس جهاددانشگاهی واحد اصفهان:





اداره کل روابط عمومی


